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 ,הנתמ ַא עזיל רבח ןעטסעב ןוא בכייוו ןיימ

 םעד ןופ קרעװ עניצנייא ןוא עטשרע סָאד זיא רעטַאעהט ןעשידיא ןופ עטכישעג יד

 יארעטי? ערעדנַא ןיא זַא ,ןעגַאז וצ טרָאּפשרעּפ ויא ס} ןוא ,רוטארעטיל רעזנוא ןיא ןימ

 יד זא ,ויא רמא רעד .ענהיב רעשידיא רעד ןעגעוו זעב-רשענ גינעוו רהעז ןעמ טָאה ןערוט

 ןיא סָאװ ?גינעו סָאד ןוא ןערָאװעג טשרַאפעגסיױא גינעוו רהעז ךָאנ ןיא ענהיב עשידיא

 קרעװ ןעגיזָאד םעד ןיא .גרַאב ףיוא ןעמונעג טּפָא זיא ןערָאװעג ןַאהטעג דלעפ םעד ףיוא

 רעטיײװצ .2 ןעמונעג תועידי ףיוא ףדיז ןעזָאלרעפ וצ טינ 252 א טלעטשעג ךיז ךיא באה

 .עלַאװק עטשרע יד טכוזרעטנוא ךיא בָאה ןעװעג ךילנעמ רַאנ זיא סע טיײװ יװ ןוא דנַאה

 "עג רהַאי ןעביזו עטצעל יד ןיא ךיז טָאה קרעװ ןעניזָאד םעד ןופ ?ייחט רעשביה ַא

 ירעּפ ענעריישרעפ ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולדנאהבא ערעדנוזעב ןופ םרָאפ רעד ןיא טקורד

 ןיא דיז ןעבָאה לייהט ןעטשרע םעד ןופ דאלטיּפַאק עכילטע עטשרע יד .ןעבאגסיוא עשידָאי

 יַאק עכילטע ."טפנוקוצ, לאנרושז ןעכילטַאנָאמ םעד ןיא טקורדעג רהָאי רעיפ ןופ ךשמ ַא
 גנוטייצ רעכילטנעכעוו רעד ןיא טקורדעג ךיז ןעבָאה ?ייהט ןעטייוװצ םעד ןופ דאלטיּפ

 ענעדיישרעפ ןיא ןעװעג טכילטנעפערעפ ןטנייז ךאלטיּפאק ערעדנוזעב ןוא "רענאקירעמַא,

 רעטקַארַאכ ןעמיטניא םעד רהעמ ןעמונעגנָא םעד בעילוצ טָאה עטכישעג יד .ןעטפירשטייצ

 ןיימ יו יױזַא ןוא ,רעקירָאטסיה ןעגנערטש םעד ןופ ןָאט ןעטלַאק םעד יװ ,ןעלקיטרַא ןופ
 יקַארַאכ םעד ךיא בָאה ,עטכישעג ןופ רעביירש א ןופ טינ ןענייז טנעמַארעּפמעט ןוא רנַאשז

 | | .ןרעדנע טלָאװעג טינ רעט

 יעג ןעװעג זיא קרעװ ןעגיזָאד םעד ןופ לייהט רעשביה א סָאװ םעד בעילוצ ךיוא

 םרָאפינוי יוזא ןעמוקענסיורא טינ ןענעלסיוא סָאד זיא ,ןעטפירשטייצ ענעדיישרעפ ןיא טקורד

 | .ןעשנואייעג בָאה ךיא יו
 יידיא י עד ןופ רעפעש עניטכיוו עמַאס יד ןופ םייה יד ןערָאװעג זיא אקירעמא םגה

 דוב ןיא ןערָאװעג טנעלעג זיא רעטאעהט ןעשידיא ןופ ןייטשדנורג רעד טייצ ,ענהיב רעש

 ןיא ייז טימ ןעמוקעג ןוא טנאקעב דילנעזרעּפ ןעועג ןעמעלַא יז טימ ןיכ ךיא ןוא ,טסערַאק

 ןעמוק טינ :ימ לָאז ןעמ ןעו ,ןעטילעג לעיפ רהעז עטכישעג יד רדָאד טלָאװ ,גנורהירעב

 ןעבעגעג רימ טָאה ףליה עטסערג יד .ןעגנורהאפרע ןוא תועידי עגיטיונ טימ ףליה וע
 רעקרָאי וינ רעד ןופ טנעמטרַאּפעד ןעשידיא םעד ןופ ּפָאק ועד ,ס'דיירפ ןמלז םהרבא

 רהעז ךיוא .טײקרַאבקנַאד עפעיט ןיימ םהיא ןעקירדוצסיוא דיז לייא ךיא ןוא ירערבייל קילבָאּפ

 -מייוו ? א ר שי ןוא { ַא מ ר עק וו צ ר עז י י 9 ךיא ןיב טעטכילפרעפ ?עיפ

 ץהעג לעיפ רימ ןעבָאה עדייב ןוא רעלעיּפשיוש עטשרע יד ,ופ ןעע ; עדי ,ט ַא ? ב
 רעטַאעהט ןעשידיא םעד יופ הפוקת רעטעטנַאלּפרעפ רעד ןיא ךיז ןעריטנעירַא וצ ןעת



 -ונעננָא ןיוש טָאה סָאװ ,הפוקת א ,דנַאלסור ןיא ןערהַאי עטשרע יד ןוא טסערַאקוב ןיא
 | .רעטקַארַאכ ןעשיראדנעגעל א ןעמ

 סקַאמ ,וקסערביל קחצי ,ןַאמצַאק בקעי ,ענייה סירָאמ טמוק קנאד ןערעדנוזעב ַא
 -לֵאנ המלש ,דעירפ ראזַאל ,ימע ןב ,רעלדא םעס ,רעטכיר השמ ,װָאקַאר םוחנ ,לַאהטנעזָאר
 סָאװ ,עטפניקסיוא עגיטיונ יד ראפ רעטומלרעּפ המלש ןוא שטיװַאקשַאמ סירָאמ ,גרוצניד
 .ןעבעגעג רימ ןעבָאה יז

 יזַא ןעמוקענסיורא זיא ראוטרעּפער ןעשידיא ןופ המישר יד יצ טינ סייװ ךיא
 -ַאמ וצ טייצ ןוא הימ ןייק טרָאּפשעג טינ בָאה ךיא רָאנ ,ןעשנואוועג בָאה ךיא יװ םָאקלַאפ
 עבאגפיוא עגיזָאד יד רעווש יו .ןעסעיּפ עשידיא יד ןופ לעטעצ וחבו והת םעד ןיא רדס א ןעכ
 ראפ סָאװ טינ ןעסייוו אפוג סרעסַאפרעפ יד סָאװ ,ןופרעד ןעסיױטשנַא ךיז ןעמ ןעק ,ןעוועג זיא
 רעקיטש דס א .טדערעגבא זיא עיגַאלַאנַארכ ןעגעו ןוא ןעבירשעגנַא ןעבָאה יז ןעסעיּפ ַא
 רעטנוא ןעטייצ ענעדיישרעפ ןוא רעטרע ענעדיישרעפ ןיא ןערָאװעג טרהיפעגפיוא ןעניײז
 סור ןיא טנאקעב "לאירבג, עטערעּפָא ס'רענייטאל זיא ,לשמל יוזא .ןעמענ ענעדיישרעפ
 אקירעמַא ןיא זיא "סחוימ עלעצרעה, ס'רעטכיר ,"עקניּפ זוא עקניח, ןעמָאנ ן'רעטנוא דנַאל
 יד ןופ ןעמענ יד רָאנ טינ ןערעװ טּפָא ."עלעבייט, ןעמָאנ ן'רעטנוא ןערָאװעג טלעיּפשעג
 זיא ,?שמל ,ױזַא .ןעטיברעפ סרעסאפרעפ יד ןופ ןעמענ יד ףיוא רָאנ ,טרעדנעעג רעקיטש
 זיא רעסאפרעפ םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןוא "לעגרַאג המלש, קיטש א אקארק ןיא טקורדעג
 -עג טָאה ןוא אקירעמא ןיא ןערַאװעג טרהיפעגפיוא זיא קיטש סָאד .רענייטאל ןעבעגעגנַא
 | .שטיוורוה רַאג זיא רעסאפרעפ רעד ןוא "הסדה, ןעסייה

 -וצסיוא ןעננולעג רימ זיא טייקניטכיזרַאפ רעצנאג ןיימ ייב יצ רעכיז טינ ןיב ךיא
 ועװעג ראג ןעדנעטשמוא עכלעזא רעטנוא טלָאװ ,דיז טכַאד ,סָאד ,םיתועט עכלעזא ןעדיימ
 ןייר זיא המישר רעד ןיא טנעצָארּפ גיצניינ זא ,טינ קפס ןייק ןיא רימ ייב רַאנ ,דילגעמנוא
 .ןעזיירג ןהָא

 ןעלעװק יד טנַאקעב זיא רימ טיײװ יװ ןעבעגוצנַא טַאהעג העדב ךיא בָאה הליחתכל
 -עגמורַא ךיז ךיא בָאה ךינ רָאנ רעבָא ,ןערָאװעג ןעמונעג ןענייז ןעסעיּפ דס ַא ןענאוו ןופ
 ,ןעכַאמ וצ םאוקרעמפיוא גונעג ןייז טעװ סע ןוא ,ערעװש וצ א זיא עבאגפיוא יד זַא ,ןהעז
 .ןעסעיּפ עדמערפ ןופ טכאמעגרעביא ןענייז ראוטרעּפער ןעשידיא ןופ טנעצַארּפ גיצניינ זַא

 .ר ב ח מס ר ע ד



 ,סינכייצרעפ סטלאהניא

 8 טייז זה חד הז זה חיה תיח חהפ חיה היד יח יד ןחד ייד היד יד ךד דד טרָאװרַאפ
 .םילשורי ןיא רעטאעהט -- :לעטיּפאק רעטשרע

 יאעהט טיוב סודרוה - .םילשורי ןיא םזינעלעה ןוא עיטַארקַאטסירַא עשידיא יד

 יד -  .רעטאעהט ןיא סודרוה ןעטדיוט וצ דוזרעפ - ,לארשי ץרא ןיא סרעט

 אנת רעד ןוא רעסיורג רעד אפירגא גינעק - - .רעטאעהט ןעגעג ןעניײז םיאנת

 "רעטנוא אזא ןענעג ןעװעג ןיא טסייג רעשידיא רענייר רעד סָאו ראפ - .ןועמש

 -- .רסיק ןורינ ןופ ןעטייצ יד ןיא רָאיטקא רעשידיא רעטסואוועב דד ,גנוטלאה

 4 טיווז היד הוד היד הוד החי הוד הי תוד יד .ןברוח ן'ראפ "םירצמ תאיצי, עמא יד

 ,לעיּפש םירוּפ ןופ ביוהנַא רעד --- ; ?עטיּפַאק רעטייווצ
 יב עמארד טרָאס רעיינ רעד - .רעקלעפ עֶלא ייב רעטאעהט ןופ ננאנרעטנוא רעד

 ןעשידיא טיס טקייוװעגכרוד לעיּפש םירוּפ ןופ ןעגנולעטשרַאפ עטשרע יד - : .ןןעדיא

 ייטאמארד - .טלעקיווטנע דךיז טָאה לעיּפש םירוּפ סָאד יוזא יוװ -- ,412 ןיא טולב

 לעיּפש םירוּפ סָאד סָאװו ראפ -  טרעדנוהרהאי ןעטניינ ןיא רתסא תלנמ ןופ ננוריז

 טכאמעג ךילגעמ טָאה םירוּפ סָאװ ראפ - :.טרָא ןופ ןערהיר טנעקענ טינ ךיז טָאה

 וצ ךוורעפ רעטשרע - .ןעינַאּפש ןיא ןענרוטאמארד עשידיא - .ןעננולעטשרָאפ

 עזָאי - .ןעמארד ענייז ןוא אטאצול םייח השמ -- .עמארד עשיאערבעה יד ןעפַאש

 יא ןיא רעטאעהט ןעשידיא ןעגעג םינבר ןופ ףמאק - ,לאנוטרַאּפ ןיא אווליס עד

 אקידעמא דיז ןיא סרעטאעהט עשידיא -  .טרעדנוהרהאי ןעטנהעצטכא ןיא ןעילַאט

 600 א א ירא ראאא א א א א או א א ראש אה טרעדנוהרהאי ןעט18 ןיא

 / .סלעיּפש םירוּפ עשידיא עטסטלע יד -- ;לעטיּפַאק רעטירד
 -- ,1598 ןיא ןעבירשעג ןיילקעי בט ןופ ליּפש -- .ןושל עמאמ ןיא סלעיּפש םירוּפ

 ןופ עניצסיוא - .טרעדנוחרהאי ןעט15 ביוהנַא ןוא ןעט17 םעד ןופ סלעיּפש םירוּפ

 טרופקנארפ ןיא טנערברעפ סע טָאה ןעמ סָאװ ראפ ןוא לעיּפש םירוּפ ןעטסטנַאקעב

 -- .טלעיּפשעג ייז ןיא טָאה סע רע ד7 .סלעיּפש םירוּפ ערעטסנרע - .ןיאמ םַא

 41 הדה דדד יוד הוד הוד דוד יד ד- .סלעיּפש םירוּפ ענבַאכַאּפ יד ןופ סולפנייא רעד

 .עידעמאק עשידיא ענרעדָאמ עטשרע יד --- ;לעטיּפַאק רעטרעיפ
 ןרהא - .רעטאעהט א ןופ תודוסי יירד יד -  .רעטאעהט וצ הלכשה ןופ תוכייש יד

 רענילרעב םעד ןופ סָאװו שודח רעד - .שידיא ןיא עידעמַאק ןייז ןוא ןָאזספלָאװ

 סָאװ תועט רעד - .עמארד רעשידיא ןופ ןייטשדנורג רעד ןערעוו טנעלעג לָאז רדח

 ענידרעטעּפש יד ןיא שירעמשטייד וצ לעסילש רעד דד .טכאמעג טָאה רעדיײינשנייטש

 64 הי היד הוד היד היד הוד היד היד ד ד הה יד תד תד יד יד רעקיטש עשידיא

 .רעדלעפ עשיטאמארד עדמערפ ףיוא ןעדיא --- ;לעטיּפאק רעטפניפ
 עמארד עטשרע יד -- .עמארד רעשטייד רעד ןופ דלעפ ן'פיוא דיא רעטשרע רעד
 88 היה דויד היה = == לעשאר - .ענהיב רעשיסור רעד ףיוא ןעדיא ןעשיסור א ןופ

 .דנַאלסור ןיא ןענרוטַאמַארד עשידיא עטשרע -- ;לעטיּפַאק רעטסקעז
 -- .רעבָאלטַאג ףיוא סולפנייא ןייז - ."עלעקרעס, ןייז ןוא רעגניטע המלש .רד

 יצ לעטימ סלא עידעמַאק) יד = .קרעו עשיטאמארד ענייז ןוא דלעפנעפקַא לארשי

 עלערנעמ ןופ "עסקאט יד, - ."ךאלּפינק עשרעבייוו יד, -- .םזידיסח ןענענ ןעפמעק

 80 הוד דוד ייד חיד תדד הוד הוד חיה התח תיח היה תוח הוד היה יד יד ז=- םירפפ רנומ



 .ןעגנולעטשרַאפ רעטאעהט עטשרע יד -- :לעטיּפַאק רעטעביז
 עשידיא ןופ ןעננולעטשרַאפ ןעבעג וצ תונכה ןערָאװעג טכאמעג ןענייז אשראוו ןיא

 --.הריסמ א טימ ןעטָארטעגסיױורַא זיא רָאזָאד רעד פָאװ ראפ -- .1887 ןיא רעקיטש

 יד ןיא ועשטידרעב ןיא ןעגנולעטשרָאפ עשידיא ןעביג ל?לושירעניבאר ןופ םידימלת

 גנוטלַאהרעטנוא ןימ רעיינ א -- .רסיק ןופ קנַאד רעטסכעהרעלַא -- .ןערהַאי רעגיצפופ

 182 -- ןעגנולעטשרַאפ ערוטאינימ---רעגניז רעדָארב יד---ןערהַאי רעגיצפופ יד ןיא

 .רעטאעהט ןעשידיא ןופ רעדנירג רעד -- ;לעטיּפַאק רעטכַא
 עשיטאמארד עטשרע ןייז ןוא ןעדאפדלָאנ םהרבא ףיוא עלעקרעס ןופ סולפנייא רעד

 ַא ןופ .?היפעגנ ןעשיטעָאּפ םעד ןע'נעדאפדלַאג ןיא טקעוו רעבַאלטַאנ -- .קרעוו

 דנאלסיוא ןיא -- .טָארקנַאב א טסטימ טגידנע ןוא רחוס א ןעדאפדלָאנ טרעוו רערהעל

 ןעסערעטניא יד ןיא ןעינעמור ןיא טמוק - .ננוטייצ א וצ ןעדאפדלָאנ דיז טמהענ

 ןייז יב ַאקסַאיפ יד - .,רענדַארג לארשי טימ ךיז טנענעגעב ןוא גנוטייצ א ןופ

 םהיא טמוק רענדַארג יוזַא יו - .יסַאי ןיא םוקילבופ א ראפ ןעטערטסיורא ןעטשרע

 180 הי הוד היד היד הוד הוד הוד תדח חיד היד הוד היה זיד היד הוד הוד חיח סדח זח ףליה וצ

 : ,טנעלענ ןייטשלעקניוו רעד --- ;לעטיּפַאק רעטניינ
 סָאד -  .רעקיטש עצנאג ןעלעיּפש וצ נאלשרַאפ א ן'רענדארג טכאמ ןעדאפדלָאנ

 ןוא הלהב יד - -.ןערָאיטקַא ןעבלאהטוּפ טימ ןעדאפדלָאנ - .קיטש עדליוו עטשרע

 יךלֲאג -  .תופקה ןעביוה וצ דיז טנרעל עינַאּפמָאק דנו ענ יד - ."ןעטורקער יד,

 "וצ ןוא אקסעלונַאמ - .טכוזעג ןערדָאיטקא טָאה רע ואוו - .טסעראקוב ןיא ןעדאפ

 ןעבירשעג טָאה ןעדאפדלַאג יוזא יװ - .עינַאּפמָאק ןייז ןיא ןיירא ןעטערט ןאמרעק

 טערט רענדארג - 1878.  ןופ '"קירדנעמש , רעטקורדענ רעד -- ."קירדנעמש,

 ןיא רעניטאל ףסוי -- .,יסַאי ןיא .עינאפמַָאק ערעדנוזעב א סעדנירג ןוא סיורַא

 השמ - : .ענהיב רעשידיא רעד ףיוא יורפ עטשרע יד דד .עינַאּפמַאק ם'רענדארג

 -עדלַָאג רעד ןוא המחלמ עשיקרעטישיסור יד -- .עינַאּפמַָאק א טעדנירנ שטיוורוה

 16/ הדד טחד יחד חד הוד הוד יח היד  הח  היוח ח  טי רעטאעהט ןעשידיא ןיא ל?לובמ רענ

 ,דנַאלסור ןייק רעביא ךיז טביילק רעטאעהט -- :לעטיּפַאק רעטנהעצ
 - .בולק ינעלסעמער ןיא ןעגנולעטשרַאפ עטשרע יד - .סעדא ןיא רעגניז רעלעק יד
 -- .ר"טאעהט יקסניראמ טמהענ ןֹוא סעדא ןייק המחלמ רעד ךָאנ טמוק ןעדאפרלַאג
 ןופ ליטעצ רעד -- .ענהיב רעד ףיוא ןיוש ןענייז ןערעטש עגידרעטעּפש עלא טעמכ
 "עיּפש יד ראפ ענהיב רעד ןופ טפארקרעביוצ יד - .לענש רהעז טסקאוו רעלעיּפש
 ידלַאג סיורא טּפוטש רעטאעהט יקסניראמ ןופ תיבה לעב רעשיכירג רעד - .רעל
 'םיוא עטשרע יד - .סעדא ןיא עינאּפמַאק ןייז טימ אקסעלוגאמ - .ןע'נעדאפ
 ןעגעו ענארפ יד טרעפטנע רע יױ ןוא רענרעל ףסוי -- .תימלוש , ןופ גנורהיפ
 וצ ןָא ןעביוה .םולבנעיליל .5 .מ ,ןעגיובנעלענעצאק י"שר -- .ןעסעיּפ ערעסעב
 ירעל -- .הטרח טָאה ןוא עסעיּפ א טימ טמוק יקצעניל -- ,רעטאעהט ז'ראפ ןעביירש
 רכומ עלעדנעמ -- .(ר"מש) שטיוװעקייש ריאמ םוחנ טימ ךיז טנינייארעפ רענ
 יַאעהט רעשידיא רעד -- .רעטאעהט ןעשידיא ז'ראפ "וויזירּפ, םעד טביירש םירפס
 ױצ ןוא טעייזוצ סעינַאּפמָאק עשידיא -- .דנאלסור ןיא ןעטַאברעפ טרעו רעט
 יַאשבא -- .דנאלשטייד ןיא עּפורט רעשידיא ַא ןופ ןעגנורהַאפרע יד -- .טײרּפש

 6 6 אה ראאא אה אה או אאא האה הא א אה הא הא א אה ןעדאפדלָאג ןופ גנוצ
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 ןעדאפרל לָאג םהרב

 טעבָאלט ָאג רעב ם ח רבא סעגנוט ע המלש





 . ,לעטיּפאק רעטשרע

 ,םילשורי ןיא רעמאעהט

 ףעטאעהט ןייק ןופ טָאה טלעוו עניטייצראפ עטלא יד רָאנ

 יד .דמערפ ןעצנאנ ןיא ןעוועג רהיא זיא עמארד יד ,טסואוועג טינ
 יר ןעפאשעג טָאה סָאװ קלָאפ עטשרע סָאד ןעוועג ןענייז ןעכירג
 -טנע וצ ןעבוהעגנָא עמארד יד ךיז טָאה דנאלגעכירג ןיא .עמארד
 .טָאה ןעטרָאד ןוא קירוצ דנעזיוט ןעבלאהטירד רהָאי א טימ ןעלקיוו

 .טײהנעמַאקלָאפ ןופ הנרדמ רעטסכעה רעד וצ טכיירגרעד יז

 ןעמונעג רעטאעהט ןופ טסנוק יד ךיז טָאה דנאלנעכירנ ןופ

 ןעננואווצעב טָאה סע סָאװ ,רעקלעפ יד ןעשיווצ ייס ןעטיירּפשרעפ

 א טָאה ןדקומ רעדנאסקעלא .רעגניווצעב ענייז ןעשיווצ ייס ןוא

 עשיכירג יד ןעטרָאד טצנאלפעגנייא ןוא ןעמונעגנייא טלעוו עבלאה

 ןעכירג יד ןָאהטעגנַא ךָאי רעייז רעטעּפש ןעבַאה רעמיור יד ,רוטלוק

 ,רוטלוק רעייז ןעמונעגרעביא עטגעיזעב ערעייז ןופ ןעבָאה ןוא

 רעביוצ םעד ןהעטשרעדיוו טנַאקעג טינ ךיוא טָאה לארשי ץרא

 -ברוד ןערָאװעג זיא עיטארקַאטסירא עשידיא יד ןוא ,םזינעלעה ןופ

 טרעדנוה רַאּפ עטצעל יד ןיא ,טסייג ןעשיכירנ ן'טימ ןעגנורדעג

 יד ןעשיווצ ךארּפש-סננאנמוא יד זיא ינש תיב ןברוח ן'ראפ רהַאי

 ס'קידצה ןועמש ,ףסוי ,שיכירג ןערָאװענ ןעטארקַאטסירא עשידיא

 ן'ראפ םילשורי ןופ ןערעיוהט יד טנעפעענ טיירב טָאה ,?עקינייא

 טימ ןעבעגענבָא דיז ןעבָאה הדוהי ןופ רעדניק יד .סולפנייא ןעשיכירג

 -ָאה ןעטסינעלעה עשידיא יד ןוא ןעלעיּפש עשיּפמילַא ײלרעלַא

 טָאג-ןייוו ןעשיכירג םעד דובכל בוט םוי םעד טרעייפעג וליפא ןעב
 . .סוכקַאב ןעמָאנ ןעשימיור םעד רעטנוא טסואוועב רעסעב ,סָאיסינַאיד
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 םילשורי ןיא סרעטאעהט ןעיוב טזָאלעג טָאה סודרוה גינעק רעד
 ,ןעמארד עדמערפ טרהיפעגפיוא ןעטרַאד טָאה ןעמ ןוא

 ןעזיוועג ךיז טָאה רעטאעהט זא ,רימ ןעהעז ןפוא אזא ףיוא

 ערעדנא עלא ייב סָאװ טייצ רעגיבלעז רעד ןיא טעמכ ןעדיא ייב

 טציטשעג ןענייז סרעטאעהט יד .,ןעכירג יד ץוח א ,רעקלעפ

 -ענ זיא לאפ רעד יוװ ,הכֹולמ רעד ןופ ןערָאװעג ןעטלאהעגסיוא ןוא

 ַא ןעבילבעג רעטאעהט זיא ךָאד ןוא ,רעקלעפ ערעדנא עלא ייב ןעוו

 -נאג רעד ןיא .ןעדיא עגיטייצראפ יד ייב ןָאיצוטיטסניא עדמערפ

 ןייק ןופ ןמיס ןייק ַאטינ זיא רוטארעטיל רעשידיא רעטלא רעצ

 | - .עמארד
 טלהיפענ ןעבָאה עטרהעלעג עשידיא ענרעדָאמ עסיוועג ,תמא

 רע סָאװ ראפ ,רפסה םע םעד ראפ השוב עלאנָאיצַאנ ןימ א סעּפע

 ןוא עמארד טלעוו רעד ןופ רצוא םוצ ןעגָארטעניײב טינ ראג טָאה
 דלעפ םעד ףיוא ךיוא זא ,ןעזייוורעד וצ טנילקעג ךיז ןעבָאה ייז

 ייווצ ןעבעגעג טלעו רעד טָאה ןוא טנעכייצעגסיוא ךיז רע טָאה

 רעווש רעבא זיא סע .םירישה ריש ןוא בויא : ןעמארד עטסערג יד ןופ

 א ןעבָאה קרעװ עסיורג ייווצ עגיזָאד יד זא ,ןע'לופ7ּפ'וצסיוא
 .עמארד טימ תוכייש

 יד ףיוא ןרָאצ ןוא קערש טימ טקוקעג ןעבָאה ןעדיא עמורפ יד

 -אעהט םוצ האנש רעייז טייוו יו ןוא .טסנוק ןופ ןעלּפמעט עניזַאד

 םיאנק עכילטע סָאװ ,ןופרעד ןהעז ןעמ ןָאק טכיירגרעד טָאה רעט

 ףוס א ןעכאמ ןוא סודרוה גינעק םעד ןעטדיוט וצ ןעסָאלשעב ןעבָאה

 -דיוט וצ ןעוועג זיא עיצאריּפסנָאק יד .סולפנייא ןעשיכירג םעד ןופ

 .טלעיּפשעג ןעטרַאד טָאה ןעמ תעשב רעטאעהט ןיא ן'סודרוה ןעט

 ,גנולעטשרַאפ רעד וצ גָאט םעד ןעמוקעג טינ רעבא ןיא גינעק רעד

 ןא סעּפע ףיוא .ןערָאװעג טינ רָאנ זיא גנורעוושרעפ רעד ןופ ןוא

 ,ןופרעד ןערָאװעג רָאוװעג רעטאעהט ןיא םוקילבוּפ סָאד זיא ןפוא

 ףיוא סעכ ןעדליוו א טימ ןעפרָאוװעגפיורא ךיז טָאה ןומה רעד ןוא

 .רעקיטש ןיא ןעסירוצ ייז ןופ םענייא טָאה ןוא סרָאטאריּפסנַאק יד

 עמורפ יד סָאװ ראפ ,ןייז טינ שודח ןייק רָאג ףראד סע ןוא

 -נעכירג ןיא .רעטאעהט ןענעק טּפמעקעג רעטיב יוזא ןעבָאה ןעדיא

 רובכל הדובע רעד ןופ ןערָאװעג ןערָאבעג רעטאעהט זיא דנאכ
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 =עטשרַאפ עדעי ,ןייוו ןופ טָאג םעד ,סָאסינאיד טָאנ ןעשיכירג םעד
 ןיא רעטאעהט ןיִא ,הרז חדֹובע ןא ןעוועג זיא רעטאעהט ןיא גנול

 דובכל טָאה ןעמ ןוא טָאג ןעגיזָאד םעד ןופ עוטַאטס א ןענַאטשעג

 יילרעלא טכאמעג ןוא ןעסַאגעג ןייוו םהיא ראפ ,טלעיּפשענ םהיא
 ,טנַאמרעד טינ ץענרע ןיא טרעוו סע .סעינָאמערעצ עשרענידנעצעג
 טאה סודרוה סָאװ ,סרעטאעהט יד ןיא ןעוועג נהונ ךיז טָאה ןעמ יו

 סרעטאעהט יד ןיא זא ,קפס ןייק ןייז טינ ףראד סע רָאנ ;טיובעג
 ןמיס ןייק זיא רעכוזעב עשידיִא ראפ טלעיּפשעג טָאה ןעמ ואוו

 .ןעוועג טינ יירענעידנעצעגנ ןופ

 רעטאעהט םצע םעד ןעגעוו רעכיז טינ ןעסייוו רימ ביוא רעבָא
 ןעבָאה ,סודרוה םענעברָאדרעּפ םעד ןופ ןעטייצ יד ןיא םילשורי ןיא

 טרַאס םעד ןעגעוו ףירגעב ןערָאלק א רעגינעוו רעדָא רהעמ רימ
 זא ,רימ ןעניפענ ,לשמל ,יוזא .רעטעּפש לעסיבא ןעגנולעטשרָאפ
 אּפירנא ןופ טייצ רעד ןיא טבעלעג טָאה רעכלעוו ,ןועמש אנת רעד
 רע ןא ,גינעק םעד ןענעק עגאלק א טכארבעג טָאה ,ןעסיורג םעד
 -םיוא ךיז ףראד דיא רעמורפ רע'תמא ןא יוװ ,ףיוא טינ דיז טרחיפ

 תיב ןיא ןעזָאלניירא טינ רעביראד םהיא רָאט ןעמ ןוא ןערהיפ
 -עב אּפירנא ןופ אטח טּפיוה רעד זיא ,סיוא טהעז סע יוװ .שדקמה
 .רעטאעהט טכוזעב טָאה רע סָאוװ ,ןירעד ןענַאטש

 טָאה רע ןוא שנעמ רעדלימ א ןעוועג זיא רעסיורג רעד אּפירגא
 ןעוו ןוא .תוכלמב הדירמ א סלא ענאלק ס'נועמש טכארטעב טינ
 ןענעוו טָאה ןועמש סָאװ ,ןעבענענרעביא םהיא טָאה לארענעג ןייז
 רעד יוװ יוזא ןוא ,םהיא ךָאנ טקישענ אּפירנא טָאה ,טגָאזעג םהיא
 טָאה ,ןעמוקעג זיא רענעי תעשב רעטאעהט ןיא ןעוועג זיא גינעק

 טָאה ןוא םהיא וצ ןערהיפניירא םהיא לָאז ןעמ זא ,ןעסייהעג רע
 ךיז טָאה גנולעטשראפ יד ןעוו ןוא ךיז ןעבעל טצעזענרעדינא םהיא
 | : טנערפעג אּפירגא םהיא טָאה ,טנידנעעג

 סָאד זא ,ןָאהטעג רעטאעהט ןיא ַאד טרעוו סניוזא סָאוװ --- |

 | ? הרות רעד ןעגעק ןייז לָאז

 אּפירגא ןוא ןרעפטנע וצ טאהעג טינ רָאג םעד ףיוא טָאה ןועמש

 ןופ םהיא טקישעגקעווא ןוא הנתמ עניילק א ןעבעגעג םהיא טָאה
 | .ךיז
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 ןייק ןעוועג טינ זיא רָאנ טינ זא ,ןהעז וצ גנירגנ זיא ןופרעד

 -ייז ןעגנולעטשרָאפ יד וליפא רָאנ ,רעטאעהט ןיא הרז הדובע ץמש

 קידצ רעטסערג רעד וליפא זא ,טסיינ ןיא שידיא יוזא ןעוועג ןענ

 .ןערטרבוצסיוא סָאװ ,ןענופעג טינ ייז ןיא טָאה

 רעניבלעז רעד זא ..ימ ןעסייוו טייז רעטייווצ רעד ןופ רָאנ

 "יווצ ,סרעטאעהט ערעדנא טיובעג ךיוא טָאה רעסיורג רעד אּפירגא

 -יפמא רעד ןוא רעטאעהט רעד ןעוועג ךיוא ןענייז .עכלעוו ןעש

 -ופמא םעד ןופ תיבה תכונח םייב ןוא ,סוטירעב ןיא רעטאעהט

 -רעיפ יו רענינעוו טינ ןיהא ןעננערב טזָאלעג רע טָאה רעטאעהט

 ןיא טלעטשעגסיוא ייז טָאה ןעמ ןוא סרעכערברעפ טרעדנוה ןהעצ
 ביז ןעבָאה ייז ןוא הרוש א ןיא טרעדנוה ןעביז וצ ,תורוש ייווצ

 -אפעג ןענייז עלא זיב ,גנאל יוזא ןענַאלשעג ערעדנא יד טימ ענייא

 .ענהיב רעסיורג רעד ףיוא טדיוט ןעל

 טימ ןָאהט וצ טינ רָאנ טָאה רעטאעהטיפמא רעד םנה ןוא

 ןעשיווצ תוכייש עגיטסייג א ןעוועגנ גידנעטש רעבא זיא ,רעטאעהט

 סָאװ ,גנוטלאהרעטנוא אזא טרעדָאפעג טָאה םלוע רעד ןעוו ןוא ,ייז

  "אעהטיפמא םעד ןופ תיבה תכונח םייב טפאשרעפ טָאה אּפירגא

 -עה ךס א ןהעטש טנעקעג טינ רעטאעהט ןיא עמארד יד טָאה ,רעט

 -סניא ןא ףיוא קערש טימ טקוקעג ןעבָאה ןעדיא עמורפ יד ןוא .רעכ

 .גנוטלאהרעטנוא ןימ אזא טפאשרעפ סָאװ ,ןָאיצוטיט

 ןוא עמארד ןייק ראפ לנוסמ ןעוועג טינ טייקשידיא זיא ללכב

 ,ןָאיזילַאק א ןהָא ןייז טלַאמענ טינ ןַאק עמארד א ,רעטאעהט ןייק

 ץטימ ןעוועג ןָאיזילַאק יד זיא עמארד רעשיסאלק רעד ןיא ןוא
 ,טאהענ טינ םוטאפ ןייק ןעבָאה ןעדיא ןוא ,רעטעג יד טימ ,םוטאפ

 ןוא קראטש ןעוועג ןענייז רעטעג עשיכירג יד .לארשיל ?זמ ןיא

 טנַאקעג טינ שנעמ רעד טָאה סולשעב רעייז ןעגעק ןוא ,ניטכעמ

 ןוא תמא טימ טלעדנאהעג טינ טייוו ןעבָאה רעטענ יד רעבא ;ןהעג

 רעד ןוא ,ןעבראדרעפ ןוא שלאפ ןוא נידניז ןעוועג ןענייז ייז ,רשוי

 שנעמ רעד .טייקגיטכערעג ראפ ןעטַארטעגסיױרא זיא אקוד שנעמ

 טפמעקענ ןוא גנולדנאה רעטכעלש רעייז ןענעק טריטסעטָארּפ טָאה

 שנעמ רעד טָאה ,רעקראטש ןענייז רעטענ יד ?ייוו ןוא ,ייז ןענעק
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 -נעמ םעד ןופ עידעגארט יד ןעוועג זיא סָאד ןוא .ןעלאפ טזומעג

 .ןעש

 עמארד יד ךיוא רָאנ רעטאעהט רָאנ טינ טָאה רעביראד ןואי
 ןעשיווצ ןעמחעננָא ךיז טנַאקעג טינ רוטארעטיל ןופ גייווצ א סלא

 םעד ןופ טָאה יזעָאּפ עשידיא יד יוװ ,ןהעזענ ןעבָאה רימ .ןעדיא

 -אשעג זיא םירישה ריש .ןענואווענ ?עיפ רהעז סולפנייא ןעשיכירנ

 ןעטיירּפשרעפ ןעמונעג ךיז טָאה םזינעלעה רעד ןעוו ,ןערָאװעג ןעפ

 םושב ?עטנאמ ןעשידיא ןייק טָאה עמארד יד רָאנ .םילשורי ןיא

 ןעטלא םעד דמערפ ןעבילבעג זיא ןוא ןַאהטנַא טנַאקעג טינ ןפוא
 ןעזָאלרעד טנַאקעג טינ ןיטולחל טָאה דיא רעד .טסיינ ןעשידיא

 רשב א ןא ןוא טכערעגנוא ןעלדנאה ןַאק טָאנ זא ,קנאדענ םעד

 ןוא גידנעטש זיא טָאג רעשידיא רעד .טָאג ןעגעק ןעפמעק לָאז םדו
 ןעדיא עמורפ יד ןוא ,טכערעגנ זיא טּפשמ ןייז ןוא טכערעג םודעמוא

 א ףיוא יו ,סרעדנא ןעקוק טנעקעג טינ רעטאעהט ן'פיוא ןעבָאה

 | ,ונצקשת ץקש

 ןעדיא עגיטייצראפ יד ןופ האנש רעד ןענעוו טְדער ןעמ ןעוו

 טייצ רעד ןיא זא ,ןעניז ןיא ןעבָאה ךָאנ ןעמ ףראד רעטאעהט םוצ

 לארשי ץרא ןיא ןעסירעגניירא ךיז טָאה רוטלוק עשיכירג יד ןעוו

 ,טייקכיוה רענעי ףיוא ןענַאטשעג טינ עמארד עשיכירג יד ןיוש זיא

 וי ןוא סעלקַאּפָאס ,סוליכסע טלעטשעג רחיא ןעבָאה סע עכלעוו ףיוא
 -יכירגנ עסיורג יירד עניזָאד יד ןופ טדיוט םעד ךָאנ דלאב .סעדיּפיר

 וצ ןעביוהעגנָא קראטש עמארד יד טָאה ,רעטכיד עשיטאמארד עש

 טיירּפשרעפ ןענייז סרעטאעהט סָאו טייצ רעד םורא ןוא ,ןעקניז

 עמארד יד טכארבעג םיור ןיוש טָאה לארשי ץרא ןיא ןערָאװעג

 .תונז תיב א טנַאמרעד טּפָא טָאה ענהיב יד זא ,הגרדמ אזא וצ

 -נוא אזא ןענעק טריטלָאװער טָאה טסייג רעשידיא רעצנאג רעד

  ץכַאנ ארומא ןייא ,ןעטייווצ םעד ךָאנ אנת ןייא ןוא גנוטלאהרעט

 .סנעגינגרעפ עכלעזא ןופ םלוע םעד טנעראוועג ןעבַאה ןרעדנא

 טייהנענעלעג ןייק ךרוד טינ ןעזָאל םישרפמ ןיא ךומלת רעד

 ןופ ןוא רעטאעהט ןופ ןעכייוו לָאז רע ,ןעדיא םעד ןענַאמרעד וצ

 רעד ןיא לָאמא ,גנורעלקרע ןַא ןופ םרָאפ רעד ןיא לָאמא .קריֵצ
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 ןופ םרָאפ רעד ןיא לָאמ א ןוא גנוטכארטעב רעניהור א ןופ םרָאפ

 ,הללק רעזייב א

 רעדָא רעטאעהט ןעכוזעב סָאװ ,ענעי ןייז ןעֶלָאז טכולפרעפ,

 | (*"ןעצעזעג ערעזנוא ןעטכארעפ ןוא ןעקריצ

 ןב אינוחנ יבר זא ,טלהעצרעד טרעוו (*"ימלשורי דומלת ןיא
 ןברוח םעד ןופ טייצ רעד ןיא טבעלענ טָאה סָאו אנת א ,הנקה

 עצרוק א ןעכאמ שרדמה תיב ןופ ןהענסיורא םייב טנעלפ ינש תיב

 : : הלפת

 יבשוימ יקלח תתנש ,יתובא יהלאו יהלא "ד ,ךינפל ינא הדומ ,

 יתבבו תויטרת יתבב יקלח תתנ אלו ,תויסנכ יתבו שרדמה תיב

 ינא --- םידקוש ןהו דקוש ינא ,םילמע ןהו למע ינאש ,תויסקרק

 ".תחש ראבל םילמע ןהו ןדע ןג שריל למע
 ,ןרעטלע עניימ ןופ טָאג ןוא טָאנ ןיימ טָאג ,ריד קנאד ךיא)

 ןיא ןעציז סָאװ יד ןעשיווצ ןעבענעגנ קלח ןיימ טסָאה וד סָאװ ראפ

 ןיימ ןעבעגעגנ טינ טסָאה וד ןוא ,ןעלהוש יד ןיא ןוא שרדמה תיב

 -עב ךיא ,ןעקריצ ןוא סרעטאעהט ןיא ןעציז סָאװ ,יד ןעשיווצ קלח

 ---ךיז ןרעדָאפ ייז ןוא ךיז רעדָאפ ךיא ,ךיז ןעהימעב ייז ןוא ךיז הימ

 ךיז ןעהימעב ייז ןוא ,ןדע ןנ םעד ןענע'שרי וצ ךיז הימעב דיא
 | | .(גנובראדרעפ ןופ בורג ן'ראפ

 רעד זא ,ןעגָאז וצ גיטכיר ןעצנאנ ןיא ט נ ןייז רעבא טעוו סע

 זיא טסאהרעפ ןעוועג יוזא זיא רעטאעהט סָאװ ראפ ,םעט רעניצנייא

 ,תמא ןיא סע .טייהנעסאלענס וא ןוא הרז הדובע בעילוצ ןעוועג

 ןענעק טאהעגנ רָאנ ןעבָאה קלָאפ ןופ רעהעטשרָאפ עלארעביל יד זא

 ןוא ,הרז הדובע טימ טשימרעפ ןעוועג זיא רע ?ייוו ,רעטאעהט

 םוש ןייק ןהעזעגנ טינ ייז ןעבָאה ןייר ןופרעד זיא רעטאעהט א ןעוו

 -רעפ אזא ןעביולרע ןערָאט טינ ךיז לָאז דיא א סָאװ ראפ ,דאזרוא

 יבר םיאנת עטספערגנ יד ןופ רענייא ןעוועגנ זיא ,לשמל ,אזא .ןענינג

 ,ב ,ח"י ,הרז הדובע (*

 עגיבלעז יד  סָאוו ,גידריווקרעמ זיא סע ,ב ,טכ ,תוכרב (5

 -נא ןַא םימ (ה"כ תוכרב) ילבב דומלת ןיא ןעבעגעגרעביא טרעוו הלפת

 ,טזָאלעגסיורא ןעטרָאד זיא קריצ ןוא רעטאעהט ,חסונ רעד
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 ערעדנא יד .גינעוו ןעוועג ןענייז רע יו עכלעזא רעבא .,ריאמ

 -רעטנוא ןייק זיא ייז ראפ ,גנוניימ רעדנא ןא רַאנ טאהעגנ ןעבָאה

 וצ יירענעידנעצענ טימ ןעדנוברעפ זיא רעטאעהט וצ ,ןעוועג דייש

 רעטאעהט ןעטָאברעּפ ןעדנעטשמוא עלא רעטנוא ןעבָאה ייז ןוא טינ

 ריאמ יבר ןעשיווצ אתנולּפ א ןופ רימ ןעהעז סָאד .,ןעדיא ןעשיווצ

 | ; םימכח יד ןוא

 ןילבזמש ינפמ תויסקרקלו תויטרטל םיכלוה ןיא : ןנבר ונת,
 םוקמ ; םירמוא םימכחו .ריאמ יבר ירבד ,םיבכוכ תדובעל ?וביז םש

 םש ןילבזמ ןיאש םוקמו םיבכוכ תדובע דשח ינפמ ,רוסא ןילבזמש

 - ".םיצל בשומ ינפמ רוסא
 ןיא ןעמ לייוו ,ןעקריצ ןוא סרעטאעהט ןיא ןהעג טינ רָאט ןעמ

 םימכח יד ןוא ,ריאמ יבר טנַָאז יוזא ,ןעצעג יד וצ בירקמ ןעטרַאד

 טינ ןעמ רָאט ןעצעג יד וצ בירקמ זיא ןעמ ואוו ןעטרַאד : ןענַאז

 טינ ןיא ןעמ ואוו ןעטרָאד ןוא ,הרז הדובע ןופ דשח א בעילוצ

 ,םיצל בשומ בעילוצ טינ ןעמ רָאט ןעצענ יד וצ בירקמ

 יד טכאמעג טָאה סָאװ "םיצל בשומ , רעד אקוד טינ זיא סע

 טינ זיא רעטאעהט א ןיא גנוטלאהרעטנוא יד זא ,ןעקנעד וצ םימכח

 ,ןייז טינ םילהת ןיא לָאז קוסּפ רעניזָאד רעד ןעוו .ןעדיא ראפ

 וצ ןעטפירש עטלא יד ןיא קורדסיוא רעדנא ןא ןענופעג ןעמ טלַאװ

 ןעניפעג יתבר הכיא שרדמ ןיא יקאט ןוא .רעטאעהט םעד ן'רסא

 ; רימ

 ,"זולעאו םיקחשמ דוסב יתבשי אל, ;חתּפ אנהכ רב אבא יבר

 ימימ ,םימלועה ןובר : אוה ךורב שודקה ינפל לארשי תסנכ הרמא
 םלועה תומוא ?ׂש תואסקרק יתבו תוארטאיט יתבב יתסנכנ אל

 ,זולעאו םהמע יתקחשו

 איבנ רעד : ןעביוהעגנָא טָאה אנהכ רב אבא יבר ,טפייה סָאד

 ןופ זיירק םעד ןיא ןעסעזעג טינ ןיב דיא , :טנַאזעגנ טָאה והימרי

 וצ ?ארשי תסנכ יד בא ךיז טפור ,"ךיז טהערפענ ןוא עגיטסול

 טינ לָאמ ןייק ןיב ךיא ,ןעטלעוו יד ןופ רעפעשעב ; אוה ךדורב טָאנ

 ןוא םלועה תומוא יד ןופ ןעקר'צ ןוא סרעטאעהט יד ןיא ןעננאגעג |

 ,ייז טימ ךיז טהערפצנ

 ןעלַאז סָאװ ,םיקוסּפ ןייק ןעבָאה טינ ?לכו ?לכ ףדאד ןעמ ןוא
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 ייז ףיוא לָאז ןעמ זא ,טייקגיטסול רעדָא תונצל סעּפע ןענַאמרעד

 ןתנוי טגילקעג ךָאד ךיז טָאה טָא .קריצ ןוא רעטאעהט ןעגנעהנַא

 ןיא "ךאובככ התא רורא, :קוסּפ םעד ןעשטייטרעפ וצ לאיזוע ןב

 ןוכינורטאת יתבל ןוכלעמב ןותא ןיטיל :יוא םוגרת ןייז

 טלָאז טכולפרעפ טסייה סָאד .אתיירוא ימנתּפ אלטבמ? ןוכתסקרוקו

 ןעקריצ ןוא סרעטאעהט ערעייא ןיא טהענ רהיא ןעוו ,ןערעוו רהיא

 ,הרות רעד ןופ לטבמ טייז ןוא

 טיײרּפשוצ ןענייז רעטאעהט ןעגעג ןעגנונראוו עכלעזא ךָאנ

 ןוא דומלת ןופ טייצ רעד ןופ ןעטפירש עשידיא עטלא יד רעביא

 סָאד ןיא ,םימכח יד ייב ןעווענ זיא גהנמ רעד יוװ ןוא ,שרדמ

 םיקוסּפ יד רָאנ ,קוסּפ א סעּפע ןופ טנע'שרד'עגסיוא גידנעטש
 -ידיא רעד טָאה סָאד .רעטאעהט ן'טימ ןָאהט וצ טינ רָאג ןעבָאה

 טסייג רעניבלעז רעד ,רעטאעהמ ןייק ןעדלוד טנַאקעג טינ טסייג רעש

 רעד זא ,םימכח יד ןופ ןעּפיל יד ךרוד טקירדענסיוא ךיז טָאה סָאװ

 טנעידרעפ ,"םיוב רעד זיא ןהעש יו, ,טנָאז ןוא געוו ןיא טהעג סָאװ

 םעד רעטנוא ןעדיא יד ןופ ןעגנורעדאפ יד .טדיוט םעד ראפרעד רע

 ןעוועג ןענייז ןברוח ן'כָאנ ןוא ראפ רעמיור יד ןופ ךָאי ןערעווש

 -עב ייז טָאה סָאװ קלָאפ םעד ןופ ןעננורעדַאפ יד וצ טצעזעגנעגעק

 "לקאטקעּפס ןוא טיורב , טרעדַאפעגנ טָאה רעמיור רעד .ןעגנואווצ

 טלאוװעג טָאה רעמיור רעד .אבה םלוע רָאנ טכוזענ טָאה דיא רעד ןוא

 רעדעי ןופ טנַאזענבָא ךיז טָאה דיא רעד ןוא ,גָאט ןעטוג א ןעבעל

 .טלעוו רעד ןופ האנה
 ן'םיוא עמארד עשידיא ןעכוז וצ רעביראד טרָאּפשרעפ ןעמ

 ועוועג ןזיא רעטאעהט רעד .ןעטייצ עטלא יד ןיא ןעדָאב ןעשידיא

 ןעדיא ןעשיווצ ץנאלפ עדמערפ א ןעטייצ ענעי ןיא ןעבילבעג ןוא

 ,ןעמונעגנָא טינ ייז ייב ךיז טָאה ןוא

 ךיז ןעבָאה ןעדיא זא ,טינ ןפוא םושב טסייה סָאד רעבָא
 -סינעלעה עשידיא יד .טסנוק רעניזָאד רעד ןופ טנַאזעגבָא ןיטולח?

 םוש ןייק ףראד סע ןוא רעטאעהט ןיא טכַאקרעפ ןעוועג ןענייז ןעמ

 ןטנייז עבלעוו ,טייל עננוי עשידיא ?עיפ זא ,ןייז טינ לעפייווצ

 ,רוטלוק רעשימיור רעדָא רעשיכירג רעד טימ ןעננורדעגכרוד ןעוועג

 רעד וצ ןוא רעטאעהט םוצ ןעטפערק ערעייז ןעבענענבַא ןעבָאה
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 יד ,ןעפאש טנַאקענ טינ ייז ןעבָאה ןעדאב ןעשידיא ן'פיוא ,עמארד

 ףיוא טייבראעג ייז ןעבָאה ,טקירדעג ייז טָאה ערעפסַאמטא עשידיא
 רעיינ רעד ראפ גיצפופ ןוא טרעדנוה רהַאי א ,ןעדָאב ןעדמערפ א

 סאלעיקעזע רעטכיד רעד ,טסינעלעה רעשידיא א טָאה גנונכערטייצ

 -סומ םעד ךָאנ שיכירג ןיא "םירצמ תאיצי , עמארד א ןעבירשעגנַא

 עשידיא ערעדנא ךיוא ןעבַאה ,ךילניישראוו ,סעדיּפירוי ןופ רעט

 -יור רעדָא שיכירנ ןיא ןעמארד ןעטייצ ענעי ןיא ןעבירשענ רעטכיד

 ןעמארד עכלעזא ףיוא .ןעבילבעג טינ רָאנ ןיא ייז ןופ רָאנ ,שימ

 יד ךרוד ןעטיהבא ייז לָאז סָאװ ,סּפורטוּפא ןייק ןעוועג םינ זיא

 סָאד .תולג ןערעווש םעד ןופ עטרעדנוה רהַאי ערעטסניפ ,עגנאל
 .ןופ טָאה ןוא םירזממ ףיוא יו טקוקעג יייז ףיוא טָאה קלָאפ עשידיא
 .יוזא יו ,שודח רעסיורנ א רעביראד זיא סע ,ןעסיוו טלָאװעג טינ ייז

 ןופ ךאלציּפ ,ןעטנעמגארפ עכילטע טכיירגרעד אי ןעבָאה זנוא וצ

 -ארד עשידיא עניצנייא יד זיא "םירצמ תאיצי, ןוא ,קרעוו עכלעזא

 ןעבילבעג ןענייז סע רעכלעוו ןופ ,שיכירג ןיא טייצ רענעי ןופ עמ

 .ןעטנעמגארפ עכילטע

 : ןענייז םירצמ תאיצי ןופ ןענָאזרעּפ יד

 חהשמ |

 חרוּפצ

 .סוח

 לעונאר

 הנס םעד ןופ טָאג

 חילש

 | | ,רעטפאשדנוק

 זיא בקעי יװ ,השמ טלהעצרעד טנעמגארפ ןעטשרע םעד ןיא

 ןעבָאה סהערּפ יד ןעוו ןוא תושפנ ניצעביז טימ םירצמ ןיא ןיירא

 -יורנ א ןיא טרהעמרעפ טרעוו םַאטש רעשידיא רעד יו ןהלזרעד

 טדעטש עסיורג ןעיוב וצ ןעננואווצעג יז ןעמ טָאה ,?הָאצ רעס

 -עג ןעמ טָאה רעדניק ערעייז ןוא ,םירצמ יד ראפ סמערוהט ןוא

 ,ןעטלאהעב םישדח יירד םהיא טָאה רעטומ ןייז .ךייט ןיא ןעפרָאװ

 -עגנייא םהיא טָאה יז ןוא דוס ןייק ןעבילבעג טינ זיא סָאד רָאנ

 ,ךייט גערב םייב םהיא טצעזעגקעווא ןוא רעדיילק ןיא טלעקיוו
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 רעטכָאט ס'הערּפ ןעוו ןוא סנעטייוו רעד ןופ ןענַאטשעג זיא םירמ

 ןעגנערב וצ ןעפורעגסיורא ךיז יז טָאה ,ןענופעג דניק סָאד טָאה
 ץאלאּפ ןיא גינעק םייב ןעניוצרע ךיז טָאה רע .םא ןא םהיא ראפ

 טָאה ירצמ א יוװ ,ןהעזרעד ןוא סיורא גָאט ןייא זיא רע ןעוו ןוא

 ןוא טראשרעפ ןוא טע'נרה'רעד םהיא רע טָאה ןעדיא א ןעגַאלשעג

 .רבדמ רעד ןיא ןעפיולטנא טזומעג רע טָאה םעד בעילוצ

 א ןלענאר השמ טלהעצרעד טנעמגארפ ןעטייווצ א ןיא
 יי .ןהעזעג טָאה רע סָאװ ,םולח

 (* ה ש מ |

 ,ןָארהט ןעהַאה םענייא ךיא הַאז עציּפשעגרעב ףיוא

 םהיא ףיוא סָאז סע דנוא ;עטכייר לעמ ה םוצ זיב רעד

 :טכעלשעג ןעטסלעדע םעד ?הָאוװ ןעסָארּפשטנע ,ןאמ ןייא

 ,דנַאה רעד ןיא דנוא טּפיױוה םענייז ףיוא םעדַאיד ןייא

 רימ דנעקניוו ,רעטּפעצס רעניטלאווענ רעד ,ןעקניל רעד

 .זָארהט םעד ראפ טציא דנַאטש ךיא דנוא ;ןעטכער רענייז טימ

 ןָארהט ןעד ףיוא דנוא ,ראד רעטּפעצס ןעד רימ רע טכייר אד

 ,סילרעפ טסבלעז רע ןעד ,ןענייטש וצ רימ רע לאפעב
 .םעדאיד סעכילגינעק ןייז ךיוא דנעבעג רימ

 / ,ץנאג גנודנור עדרע רעד ךיא עטקילברע ףיוראדי

 ,'העה סלעמיה סעד ןוא ןעפעיט עדרע רעד ךיילגוצ
 ,רימ ןעסופ וצ ראאש ענרעטש רעד לעיפ ךילצעלּפ דנוא

 אד סע באנמוא ךימ דנוא ,איז ךיא טלהעצ עלא דנוא

 אד :רעגאלסעגעירק ןייא ןעכילברעטש ןעד ןָאפ איוו

 ,טגעוועב טכרופ ןָאפ טסורב יד ,ףאלש םעד סיוא ךיא טכאוורע

 5עונאד

 ; טגייצעגנַא ריד טָאג טָאה סעכילרעה ,גנילדמערפ ,ָא
 ! טפערט ךיד סָאַאל סעכלאז ןעוו ,ךָאנ ןעבעל ךיא טכעמ ,ָא

 ,ןָארהט ןעסארנ ןענייא וד טסריוו ךילמענ ןעצרוטשמוא

 .ןייז רערהיפ רעקלעפ רעד דנוא ,ןעלייהטסיוא 'טיוב דנוא

 ,1880 ,ןָאסמיליפ ,מ ,ל ןופ שטייד ןיא טצעזרעבוא (+
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 ,ץנאג גנודנור עדרע רעטנהאוועב ןהעזעג וד סָאד -

 ר ע ב יא  דנוא טלייוו ?עמיה סעטָאנ ר ע ט נו א סאוו

 ; םהיא | -

 .ןיושרע ,טהאנ דנוא גנינרעביראפ טזיא סָאװ ,טסריוו וד

 ןוא השמ ןעשיווצ גָאלאיד רעד זיא טנעמנארפ ןעטירד א ןיא

 ןהעג וצ בא ךיז טנָאז השמ .,ןרָאד םעד טהעזרעד רע ןעוו ,טָאנ

 טָאג ןוא הֹּפ דבכ א ןזיא רע זא ,דיירסיוא םעד רעטנוא הערּפ וצ

 טָאג .דנאה רעד טימ ןוא ןעקעטש ן'טימ סנ םעד םהיא טזייוו

 .תוכמ הרשע יד ןעגעוו ןרָאד ןופ םהיא טגָאז

 חילש א סָאװו ,הרושב יד ןיא טנעמנארפ רעניילק א ךָאנ
 ,םי ןיא ןעקנורטרעד ךיז ןעבַאה םיירצמ יד זא ,טננערב

 -וא ןא ט'מש'ענ םיור ןיא טָאה רסיק ןורינ ןופ ןעטייצ יד ןיא

 רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,סָאריטילא ןעמָאנ ן'טימ רָאיטקא רעשיד
 סופעזאי רעקירָאטסיה רעד .ןינינעק ןוא גינעק םייב גנילבעיל

 ,ילָאוטעּפ ןיא רענעננאפעג א ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו זא ,טלהעצרעד

 ןייז רע טָאה םהיא ךרוד ,רשוי ץילמ ןייז ןערָאװעג סאריטילא זיא

 -עק רעד ראפ טלעטשעגרַאפ םהיא טָאה רע ןוא ןענירקעג טייהיירפ

 .אעּפָאּפ ןיגינ

 טימ סאריטילא ןוא שיכירגנ ןיא עמארד ןייז טימ סאלעיקעזע

 עשידיא זא ,נונענ ךילטייד ןעזייוו שינייטיל ןיא ןעלעיּפש ןייז

 ןוא עמארד ןוא רעטאעהט טימ ןעבענענבָא ךיז ןעבָאה ןעטפערק

 יוזא רָאנ ,טסנוק רעניזָאד רעד ןיא טנעכייצעגסיוא ךיז ןעבָאה

 ,טאהעג טינ ץאלּפ ןייק ייז ןעבָאה ןעדָאב ןעשידיא ן'פיוא יוװ
 ןעמ ףראד ןופרעד ןוא .רעדלעפ עדמערפ ןעכוז טזומעג ייז ןעבַאה

 יד ןופ תוללק ןוא םירוסא ןוא ןעגנונראוו יד זא ,ןהעטשרעפ ךיוא

 -ייז רעטאעהט ןיא .ןעדיא עלא ףיוא טקריוועג טינ ןעבָאה םימכח

 עכלעזא ךיוא רָאנ ןעטסינעלעה עשידיא יד רָאנ טינ ןעגנאנעג ןענ

 טינ רָאנ רוטלוק רעשימיור רעדָא רעשיכירג רעד ןופ ןעבָאה סָאװ

 םימי עשימיור עסיורנ יד דובכל זא ,טלהעצרעד ןעסמָאמ .טסואוועג

 ןוא עשינייטיל ןעצעזרעביא ןעזָאל ראזעצ סוילוי טנעלפ םיבוט

 סָאװ ,רעקלעפ יד ראפ ןעכארּפש ערעדנא ןיא ןעמארד עשיכירג

 ךילניישראוו יו רהעמ ןיא סע ןוא ,םהיא רעטנוא ןעוועג ןענייז
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 טלעיּפשעג ןוא שיאערבעה ןיא טצעזרעביא ךיוא ייז טָאה ןעמ זא
 -ייז ןופ ךארּפש יד ןענַאטשרעּפ טינ ןעבָאה סָאװ ןעדיא ענעי ראפ
 טייצ רענעי וצ ךארּפש סגנאנמוא יד םנה ,רעקירדרעטנוא ערע
 .םיאיבנ יד ןופ ןוש5 רעד ןעוועג טינ ןיוש זיא ?ארשי ץרא ןיִא

 -ַאז וצ תמא םעד ןעגעג טגַידניזעג ןייז טינ טעװ רעבא ?לכב
 טייצ רעד ןיא .ייס ןוא םיאיבנ יד ןופ טייצ רעד ןיא ייס .זא .,ןעג
 .טאהעג טינ עמארד ענענייא ןייק ןעדיא ןעבָאה םיאנת יד ןופ



 ,לעטוּפאק רעטווווצ

 ,לעיּפש םירוּפ ןופ ּבױהנָא רעד

 ,רעטאעהט רעד ןעננאגענרעטנוא זיא םילשורי ןברוח ז'טימ
 טימ םיכלמ עשיריא יד ןופ ןערָאװעג ןעטלאהענסיוא ןיא סָאװ

 ץנאלפ רעדמערפ רעד .לארשי ץרא ןיא ןעגנוגיינ עשיטסינעלעה
 -יב רעד ןוא ,םיכלמ עניזַאד יד טימ ןעמאזוצ ןעבראטשענבָא זיא

 .-?אהרעטנוא אזא ראפ לגוסמ ןעוועג טינ סיוועג זיא תולג רערעט

 | .רעטאעהט יוװ גנוט

 -ייז ףיוא ןעוועג ןענייז ןעדיא סָאװ טייצ רעד ןיא בוא ןוא
 א בעילוצ ןעטָאברעפ ןעוועג רעטאעהט זיא דנאל םענענייא רע

 ןברוח ן'כָאנ רע ןזיא ,םיצל בשומ רעדָא הרז הדובע ןופ ששח

 טאהעג טָאה סָאװ ,ןעדיא ןעדעי ייב טסאהרעפ ןערָאװעג םילשורי

 רעכילטינשכרוד רעד .קלָאפ ןייז ןופ ?רונ םער ןעצראה םוצ טנעהָאנ

 רעטאעהט ןעשיווצ דיישרעטנוא ןייק ןעכאמ טנעקעג טינ טָאה דיא

 םינּפ ןייא טאהעג עדייב ייז ןעבָאה םהיא ייכ ,רעטאעהטיפמא ןוא

 ןענעוו גנורעניארע רעד ןופ ןערעדיוש טפראדע: ההיא טָאה סע ןוא

 סָאו ,ענייז רעדירב עכילקילננוא ?הָאצ רעסיורג רעגידלאווג רעד

 -מא םעד ןופ ענהיב רענעסַאגרעפ-טולב רעד ףיוא ןעלאפעג ןענייז

 קלָאפ ןעשידיא םעד ןופ רעדניק עטסעב יד ואוו ,רעטאעהטיפ

 סלא ןעטערטוצסיורא רעמיור יד ןופ ןעוועג ןעננואווצעג ןענייז

 ,זלאה סָאד ןעטייווצ םעד רענייא ןעדיינש ןוא סרָאטַאידַאלג
 -יפמא ןוא רעטאעהט ןעגעוו ףירגעב רעד וליפא ןעוו רָאנ

 ןייק טציא ןעדיא יד ןעכַאה ,טשימענסיוא טינ ךיז טָאה רעטאעהט

 יו ןיא זיא רעכלעוו ,רעטאעהט םוצ ןעבָאה טנעקענ טינ ץראה טוג

 .ןעקנוזעג רעפעיט ךאנ ןברוח ן'כָאנ ןערהָאי רעטרערנוה עטשרע
 -עג ןוא ןעדיא רעביא תואצמה טכאמעג ענהיב רעד ףיוא טָאה זעמ
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 ןערעוו טָאּפש ןעגיזָאד םעד ןופ סלעיּפשייב עכילטע .ייז ןופ טָאּפש

 זיא רעכלעוו ,והבא רעביא טינ יוזא .ארמג רעד ןיא ןעבענענרעביא

 ןוא טייצ ןייז ןופ םיארומא ערעדנא יד יו רעכילטלעוו ןעוועג

 ןופ טייז רענעי ףיוא ךיז טוהט סע סָאװ טסואוועג רעביראד טָאה

 ערעייז ןוא ןעדיא ןופ קזוח טכאמ ןעמ יו ,הכלה לש תומא 'ד יד

 -עהט ןיא ענהיב רעד ףיוא ףיורא טרהיפ ןעמ : ןענַאיצוטיטסניא

 ןיפ אזא ןַא ךיז טביוה סע ןוא רעיורט ןיא לעמעק א רעטא

 | ; גָאלאיד

 ? רעיורט ןיא ?עמעק רעד זיא סָאװ ראפ ---

 טינ וליפא ןענעק ייז ןוא הטימש ןעטיה ןעדיא יד לייוו ---

 -עג רעביראד ןענייז ייז ןוא ןעסע םוצ רעכיטיירק ןייק ןעגירק

 לייוו ,טרעיורט ?עמעק רעד ןוא .ךאלרעכעטש ןעסע וצ ןעגנואווצ

 .זייּפש ןייז קעווא ןעמהענ ייז

 ןא טימ (טנאידעמַאק רעד) סומָאמ ןיירא טמוק סע .רעדָא
 אזא ראפ טמוק סע ןוא תולבא ןופ ןמיס א ,ּפָאק ןעטלָאגעגבא
 | : גאלאיד

 ? רעיורט ןיא סומָאמ זיא סָאװ ראפ ---
 .,רעייט ןזיא ליוא לייוו ---

 ? רעייט ?יוא זיא סָאװ ראפ ןוא ---

 ייז סָאװ ,ץלא תבש ןעכיורברעפ ייז .ןעדיא יד בעילוצ ---

 טינ וליפא ייז טביילב סע .ךָאװ רעד ךרוד טנעידרעפ ןעבָאה

 רעביראד ןעזומ ייז ןוא ,טייצלָאמ א ןעכַאקוצבָא ?לעדנעּפש ןייק

 ןהֶא ןוא .ןעכָאק וצ סָאװ טימ ןעבָאה וצ ןעטעב ערעייז ןענערברעפ

 .ץומש ןיא ךיז ןערענלאוו ןוא דרע רעד ףיוא ייז ןעטָאלש ןעטעב

 רעביראד ןוא ,?יוא ךס א ייז ןעכיורב ,ןיירנוא ןייז וצ טינ ידכ ןוא

 ,רעייט יוזא ליוא זיא

 יד ייב עמארד יד ןיוש טָאה טייצ רעד םורא ,סנעגירביא

 ןעטפניפ םעד םורא ןוא ,ן'ססוג וצ ןעביוהעגנא םלועה תומוא

 עטלא יד ןיא ננונכערטייצ רעכילטסירק רעד ןופ טרעדנוהרהאי

 יד וצ ןעננאגעגנרעביא זיא סָאװ ,עשיכירג יד טסייה סָאד ,עמארד

 עכילטסירק יד ייב ,טדיוט ןעכילריטַאנ א טימ ןעברַאטשעג ,רעמיור
 עשידיא יד ייב יו ,הפרט יוזא דָארג ןעוועג יז זיא עכילטסייג
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 -עייז .דנעה ערעייז ןופ ןעמוקעג טינ זיא טדיוט רהיא רָאנ ,םימכח
 עמארד עשיסאלק יד רָאנ ,ןעפלַאהענ גינעוו ןעטלָאװ םירוסיא ער

 טנעקעג טינ טָאה דנאטשוצ םענעקנוזעג עמאס רהיא ןיא וליפא

 ןוא רעטאעהטיפמא ןעשימיור ן'טימ ץנערוקנַאק יד ןעטלאהסיוא
 ,הרובק וצ ןעמוקעג עמארד עשיסאלק יד זיא םיור ןיא .םָארדָאּפיה

 רהיא ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ,לעגרעב סָאד ןעוועג זיא ךיוה ןוא

 רעבא ,רעגנעל לעיפ ןעבילברעפ ךָאנ ןענייז ןעקריצ ,ןעטַאשעגפיוא
 ןעגנאל םעד ןיא ןוא .ןעגנאגעגרעטנוא ןעצנאנ ןיא זיא רעטאעהט
 ןעטפניפ םעד ןופ טסייה סָאד ,רהָאי טרעדנוח ףניפ ןופ ךשמ
 קלָאפ ןייק ייב דנאל ןייק ןיא זיא טרעדנוהרהאי ןעטנהעצ {'זיב
 ןייק ןופ רַאנ עמארד ןייק ןופ רוּפש ןייק רָאנ טינ ןעבילבעגנ טינ
 .ןעגנולעטשרָאפ עשילארטאעהט טרָאס םוש

 -יא יד טכאמעג אקוד ןעבָאה טייצ רענעי ןיא םהאנסיוא ןא

 רעהירפ ךָאנ רשפא ןוא טרעדנוחרהאי ןעטפניפ םעד םורא .ןעד

 סָאװ ,עמארד טרַָאס עיינ א ןעדיא ייב ןעזייוו ןעמונעג ךיז טָאה

 .לעיּפש םירוּפ ןעמַאנ ן'טימ ןערעוו טנעכייצעב ףראד
 ןעמ יו ,רעטלע ךס א זיא לעיּפש םירוּפ םעד ןופ ביױהנַא רעד

 רעשידיא רעד ןענעוו ןעמ טָאה ללכב .ןעקנעד ֹוצ טניואווענ זיא

 טינ ןיטולחל ךָאנ זיא בױהנָא רעד ןוא ,ןעבירשעג גינעוו עמארד

 -עג ןעבָאה סָאװ ,עטרהעלעג עשידיא עכילטע יד .טשרַאפעגנסיױא

 -ניואוועג ןעזייוו עמארד רעשידיא רעד טייקמאזקרעמפיוא טקנעש

 רעדָא ןעטניינ םעד ןיא ןעמוקענרַאפ זןיא טרובעגנ רהיא זא ,ךיל

 ןופ רוּפש ןייק טינ ןעהעז ערעדנא ּךָאנ .טרעדנוהרהאי ןעטנהעצ

 ןיא טינ זיא סָאד רעבא .סנאסענער ן'זיב עמארד רעש .דיא
 עגיטראפ ןעוו טינ זיא עמארד א ןופ ביוהנַא רעד .ניטכיר ןעצנאנ

 -אש וצ ןַא ייז טביוה ןעמ ןעוו רָאנ ,טרהיפענפיוא ןערעוו רעקיטש

 ,סוליכסע ןעוו טינ זיא עמארד רעשיכירג רעד ןופ ביּוהנֶא רעד .ןעפ

 רעטכיד עשיטאמארד עשיכירג עטסערג יירד יד ןופ רעטשרע רעד

 ןעװו טינ ךױא ;סעידעגַארט ענייז ןעפאש וצ ןעביוהעננָא טָאה

 -יוהעגנָא טָאה עמארד רעש'כירג רעד ןופ רעטָאפ רעד ,סיּפסעהט

 טָאה רעכלעוו ,ןעגָאװ ןייז טימ דנאל ן'רעביא ןערהַאפוצמורא ןעב
 ענייז ןעבעגעג טָאה רע ֹואו ןוא ענהיב א סלא טנעידעג םהיא
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 ןופ ןָא ךיז טביוה עמארד עשיכירג יד ,ןעננולעטשראפ ענטעמאה
 ןופ טָאג םעד דובכל ןעגנוזעג ןוא טצנַאטעג טָאה סָאװ ,רָאכ םעד
 ןוא טכארבעג תונברק םהיא ןעבָאה םינהכ עשיכירג יד ןעוו ןייוו

 -טרעוו יד ןופ ןוא ,םיחבש עסיורג ענייז םלוע םעד טלהעצרעד

 םעד ןופ ןערָאװעג טכאמענ ייברעד ןענייז סָאװ; תואצמה ןוא ךאל
 ןופ עמארד טרָאס ןעיינ םעד ןעטכארטעב רימ ןעוו ןוא .םוקילבוּפ
 םירוּפ סָאד זא ,סולש םוצ ןעמוק רימ ןעזומ ,טקנוּפדנַאטש םעד

 .תולג רעד יװ טלא יוזא טעמכ זיא לעיּפש

 תיב ןיא ןערָאבעג ,תולנ ןופ דניק א ,לעיּפש םירוּפ סָאד
 -יא עמורפ ןופ טלעטרעצעג ןוא ףיוה-?הוש ן'פיוא רעדָא שרדמח

 -עג טרעדנוהרהאי ןעטפניפ םעד ןופ בױהנָא ןיא ןיוש טָאה ,ןעד

 -יא טימ ןערָאװעג טקייוװעגכרוד זיא ןוא זיירּפ ןערעווש א טלהָאצ
 ,ןעטייז עלא ןופ ןענרָאװעג ,טקיטשעג ,ט'פדור'ענ .טולב ןעשיד
 ןוא ןעכאווש םעד ןופ ןיז ילכ יד ןעמונעגנא דיא תולג רעד טָאה
 טָאה רע סָאװ ,טימרעד םיאנוש ענייז טימ טנעבכערעגבא ךיז טָאה

 וצרעד טייהנעגנעלעג יד .ןעניוא יד רעטנוא טכאמעג קזוח ייז ןופ

 טָאה רע ןעוו ,רהָאי ןופ גָאט ןעניצנייא םעד ןיא טאהעג רע טָאה

 .ןמה --- אנוש ןעטסערג ןייז רעביא ןוחצנ ןעסיורג ןייז טרעייפעג

 עשיריא עלא ןופ גנורעּפרעקרעפ יד ןעוועג זיא לעקינייא ס'קלמע
 םהיא ןופ ,טנעכערעג םהיא טימ ךיז טָאה ןעמ זא ןוא םיאנוש

 עלא ןֵא המקנ א ןזיא סָאד זא ,טלהיפעג ןעמ טָאה ,טכאמעג קזוח

 ,םיאנוש

 -ענ טינ טָאה ,?הוש ןיא טנעיילעג טָאה ןעמ סָאװ הלנמ יד

 וצ זיא ןיילא הלנמ יד .קזוח ןעכאמ ראפ טייהנעגעלעג ןייק ןעבעג

 םירוּפ ןופ גָאט םעד ןעמ טָאה .ראפרעד נילייה וצ להוש יד ,טסנרע
 -עג ןעטרָאד ןוא רעטאעהט א ןיא טלעדנאוורעפ ףיוה-?הוש םעד
 יד .הילת א םהיא ראפ טלעטשעג ןוא ןע'נמה ןופ םלוג א טכאמ
 -ענ טָאה סע רעוו ןוא ,םורא טלעטשענמורא ךיז ןעבַאה ןעדיא

 ןעגנורּפשעגסיױרא ,חאצמה א טגָאזעג ,ץיוו א טכאמעג טָאה ,טנַאק
 ,ןעמונענסיוא ךיז טָאה סאּפש רעד ןעוו ןוא ,סעוַאטאק א טימ
 סָאד וצ .הילת ףעד טימ ןעמאזוצ טנערברעפ םלונ םעד ןעמ טָאה
 .םלּוג רעד ,גנילציוו א ןופ לאפנייא ןא וצ ,לאפוצ א ןעוועג זיא
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 טָאה סָאד ןוא ,םלצ א ןופ םרָאּפ יד ןעמונעגנָא טָאה הילת רעד טימ
 .םינכש עכילטסירק יד ןופ טסעטָארּפ ןעפראש א ןעפורעגסיורא
 -מיא ,הנומא רעייז ןופ ןעטאּפש ןעדיא זא ,טנַאלקעג ךיז ןעבָאה יז

 -עב א ןעבענעגנסיורא טָאה רעטייווצ רעד סויסאדאעהט רַאטארעּפ

 םירוּפ אזא ןעכאמ וצ ןעביולרע טינ ךיז ןעלַאז ןעדיא זא ,?העפ
 רבוע ףיורעד ןעלעוו סָאו יד ראפ ףארטש א טרעלקרע ןוא לעיּפש

 חכב ןעוועג ןענייז ףארטש יד טינ ןוא להעפעב רעד טינ רעבא ,ןייז
 טינ טכאמעג ךיז ןעבָאה ןעדיא יד ,לעיּפש אזא ןעלעטשוצבא

 :קאוועג זיא םינכש עכילטסירק יד ןופ סעכ רעד ןוא ,גידנעסיוו

 -נא ןופ טייוו טינ ,ראטסענמיא ליטדעטש ןעשיריס םעד ןיא .ןעס

 םלוג א רעביא טכאמענ גיטסול ךיז ןעבָאה ןעדיא יד ואוו ,דאיט

 ,לובלב א טכאמעג ןעטסירק יד ןעבָאה ,הילת רעד ףיוא ןמה ןופ
 רעד ןיא רוחב ןעכילטסירק א ןעגננאהענפיוא ןעבָאה ןעדיא יד זא

 לעיפ ,טיוט ףיוא םהיא ןעסימשרעפ ןוא ברעו יתש א ןופ םרָאפ

 -נא ןיא ןוא ,ראפרעד ןערָאװעגנ טפארטשעב רעווש ןענייז ןעדיא

 -רעפ ןוא ןעדיא יד ןופ ןעמונעג המקנ ןעטסירק יד ןעבָאה ךאיט
 רהֲאי םעד ןיא ןעוועג זיא סָאד .םישרדמ יתב יד ןופ ייז ןעבירט
5, + | | 

 ןעק ,ןעוועג טינ ןיא לעיּפש אזא ענטעמאה יוװ ,וויטימירּפ יו = -
 ,ננולעטשראפ עצנאג א ,גנולדנאה עצנאנ א ןהעז םעד ןיא ןיוש ןעמ

 .סָאד זא ,סולש םעד ןעהיצ וצ תוריקח ךס ןייק טינ ףראד ןעמ ןוא

 עטשרע יד יוװ ,עידעמָאק וצ רעטנעהענ לעיפ ןיא לעיּפש עניזָאד
 עכלעוו ,סָאסינָאיד טָאג ןעשיכירג םעד דובכל םינומזּפ ןוא ןעציוו
 .עמארד רעשיכירג רעטלא רעד ןופ ביוהנֶא ן'ראפ ךיז ןענעכער

 .?לעיּפש םירוּפ סָאד יוזא יװ ,ןעלעטשרָאפ גנירג ךיז ןעק ןעמ

 ןענייז סָאװ ,תואצמה ןוא ןעציוו יד .ןעלקיווטנע ןעמונעג ךיז טָאה

 טגָאזענסיױרא חליחתכל ןענייז ,חילת רעד םורא ןערָאװעג טכאמעג

 םהיא סָאװ ,טגָאזעג טָאה רעדעי ,דייחרעטכארטעג טינ ןערָאװעג
 ןענייז תואצמה ערעסעב יד ,ןעציוו ענעננולעג יד ,ןעלאפעננייא זיא

 -ָאוװעג ייז ןענייז רעטעּפש רהָאי א סָאװ ןוא ןורכז ןיא ןעבילבעג

 טָאה סע ווא ,ןעסקאוועג רחעמ ץלא ןוא טנאקעב רהעמ ץלא ןער
 גנירג ןעוועג ןיוש זיא ייברעד .חסונ רעסיוועג א טייבראעגנסיוא ךיז
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 טינ ןעטייווצ םעד לָאז רענייא זא ,גנונעדרא ןא ןערהיפוצנייא
 רערעדנא רעד ןוא טגַאזעג טָאה רענייא ,דייר יד ןיא ןעלאפניירא
 סָאװ ,גָאלאיד רע'תמא ןא ןיוש זיא סָאד ןוא טרעפטנעעג טָאה

 ,רָאמוח סקלַאפ םעד ןופ טפאז ןייז טהיצ |
 -וצ זיא לעיּפש ןעניזָאד םעד ןופ גנולקיווטנע עגידרעטייוו יד

 ןיא ןענענעגעב רימ ןעוו לייוו ,םאזננאל רהעז ,רהעז ןעגנאגעג
 סראפ א ,לעיּפש םירוּפ גיטראפ א ןיוש טרעדנוהרהאי ןעטניינ םעד
 יד זא ,רעדיו רימ ןעהעז ,שרושחא עטכישעג רעד ןופ ןעמונעג
 טנערברעפ ןעמ ןעכלעוו ,ןמה ןופ ןעקענאמ א זיא ןַאזרעּפ טּפיוה
 םהיא םורא ןעצנאט עטלעמאזרעפ יד ןוא ,ןעפיוהרעטייש א ףיוא
 .חלּפמ ס'נמה טימ ךיז ןעהערפ ןוא ןעגניז ןוא

 .ןופ ןל אמייק א ןיא לעיּפש םירוּפ סָאד טָאה ןפוא אזא ףיוא
 -ענ טינ טירשטרָאפ ןעסיורג ןייק רהֶאי טרעדנוה עכילטע ענייפ
 ענילעפוצ טָאטשנא טייבראעגסיוא רַאנ ךיז טָאה סע ןוא ,טכאמ
 זוא .חסונ רעסיוועג א ןוא םרָאפ עטמיטשעב א תואצמה ןוא ןעציוו
 םעד ןופ טייצ יד זיא טנַאמרעד ןעביוא ןיוש יו .טינ רעדנואוו ןייק
 ראפ לגוסמ ןעוועג טינ טרעדנוהרהאי ןעטנהעצ םעד זיב ןעטפניפ
 ןעמעוו ייב עגיצנייא יד ןעוועג רשפא ןענייז ןעדיא ןוא .עמארד
 סָאד ןעזיוועג ךיז טָאה טייצ רעננאל רעצנאנ רעניזָאד רעד ךרוד
 עטלא יד יו םעדכַאנ ,לעיּפש טרָאס ןעיינ א ןופ לעדנרעק עטשרע
 ןענייז ןעדיא יד .רבק ןיא ןענופעג הור רהיא טָאה עמארד עשיסאלק
 -יטאמארד יד ןוא עמארד רענרעדָאמ רעד ןיא ןערענַאיּפ יד ןעוועג
 -ניינ םעד ןיא ןערָאװעגנ טכאמעג זיא סָאװ ,רתסא תלנמ ןופ גנוריז
 -םיוא עסיורג אזא ןעוועג זיא טרעדנוהרהאי ןעטנהעצ רעדָא ןעט
 ךָאנ טלָאמעד ןעבָאה רעקלעפ עשיאעּפַארייא יד ןעכלעוו ןופ ,והט
 סָאד ןא ,ןעגָאז וצ טראּפשרעפ זיא סע ,ט'מולח'עג טינ וליפא
 ןעטסטיירב עמאס םעד ןיא טכיורבעג ַאד טרעוו ענרעדָאמ טרָאװ
 -עגנָא ךיז טָאה סָאװ עמארד יד טנעכייצעב טרעוו טימרעד ןוא זיז
 .עמארד רעשיסאלק רעד ןופ טדיוט ן'כַאנ ןעלקיווטנע וצ ןעביוה
 -יאעּפָאריײא ברעמ יד ןיא עמארד רענרעדָאמ רעד ןופ ביױהנַא רעד
 טרעדנוחרהאי ןעטנהעצ םעד ןיא טשרע ןַא ךיז טביוה רעדנעל עש
 ןעשיטאמארד א ןופ קורדסיוא רעטשרע רעד ןוא ,ןעכריק יד ןיא
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 -ארּפענ טָאה ןעמ סָאװ ,הדובע עניד'תונצל יד ןעווענ ויא טנעמעלע

 םיצל עלא .םיטוש יד ןופ בוט םוי םעד ןיא ראטלא םעד ראפ טעוו

 -אק יוװ ןָאהטעגנָא ןעוועג ןענייז טלעיּפשעג םעד ןיא ןעבָאה סָאװ

 ןוא ךאלדעיל עשיניצ ןעננוזעג ייברעד טָאה ןעמ ןוא ןעטנאידעמ

 ,גיטסול ךיז טכאמענ ןוא ןעקנורטעג ןוא ןעסענעג

 -לאהעב חסּפ ראפ זא ,טרעהעג טָאה לענניא רעשידיא רעדעי

 ןוא ענורט א ןיא סוזעי ןעטניציירקעגנ ן'טימ םלצ א םיחלנ יד ןעט

 ןוא ,םהיא ןעכוז ןוא םורא םיחלגנ יד ןעהעג חסּפ ןופ טכאנ רעד ןיא

 ןעטרָאד ןוא ןעפָא יז ייז ןעניפענ ענורט רעד וצ ןעמוק ייז ןעוו

 זא ,םלוע םייב החמש א טרעוו סע ןוא ,רעדיילק יד רָאנ ןעניל

 .ןערָאװעג נידעבעל קירוצ זיא סוזעי

  -אּפ סיורג טימ טעװארּפעג סע ןעמ טָאה ןעטייצ ענעי ןיא

 רעביא טנייוו סוזעי ןופ רעטומ יד יוװ ,טלעטשעגרַאפ טָאה ןעמ .דַאד

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז ייברעד ןוא ןעגניז םיכאלמ יװ ןוא ענורט רעד

 ךיז ןוא ןעננוזעג ןוא טהערפעגנ ךיז טָאה םלוע רעד ןוא ןענַאלאיד
 ,טשוקעג ןוא טזלאהעג

 -עטשרַאפ עטשרע יד ןעטסירק יר ייב ןעוועג ןענייז עכלעזא

 ,עמארד ענרעדָאמ יד טלעקיווטנע ךיז טָאה סע עכלעוו ןופ ,ןעננול

 רעד ןופ גנוריזיטאמארד א טימ ייז טכיילנרעפ ןעמ ןעוו ןוא

 סע ,ףיוה-?הוש ן'פיוא טלעיּפשעג ןעבָאה ןעדיא סָאװ ,רתסא הלנמ
 / -עג טינ זיא יז ענטעמאה יו ,טרעּפמולענמוא יו ,סיוא טינ טכאמ

 ןיוש טָאה לעיּפש םירוּפ סָאד זא ,ןהעזנייא גנירנ ןעמ ןעק ,ןעו

 ענרעדָאמ יד ןעוו ,גנולקיווטנע ןופ הגרדמ עסיוועג א טכיירגרעד

 ןעּפולאקסיוא ןעמונענ טשרע ןעטסירק יד ייב ךיז טָאה עמארד

 | | ,ייא ןופ

 -רע ,שרדמה תיב ןיא ןערָאבעג ,עמארד ןימ רעיינ רעד רעבָא

 זיא ,ןעדיא עמורפ ןופ טלעטרעצענ ןוא םירוחב הבישי ןופ ןעניוצ

 ןעניטייצהירפ א ףיוא טינ ביוא טּפשמ'רעפ ןעוועג טרובעג ןופ ןיוש

 םירוּפ סָאד .ןעבעל טרעטאמענ א רהעז ףיוא תוחּפה 29 זיא טדיוט

 ןעבָאה סָאװ ,סעטנעּפ עפייטש יד טלהיפרעד ךיילג טָאה לעיּפש

 ךֶאנ סע טָאה וצרעד ןוא ךיז ןַאהט רהיר ןייק טזָאלעגנ טינ םהיא
 טינ טָאה סע סָאװ ,ןעננולכיורטש עסיורג געוװ ן'פיוא טנענעגנעב
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 ןופ גנוריזיטאמארד רעטשרע רעד ייב ןיֹוש ,ןעמוקייב טנעקעג
 .רנאוו ענרעזייא ןא ףיוא ןעסיוטשעגנַא ךיז ןעמ טָאה שרושחא
 ,יתשו יו ,ןענַאזרעּפ עכלעזא ןיירא ןעמוק רתסא ןופ הלנמ רעד ןיא
 ןוא יתשו ןהא ןעמוקסיוא ןעק ןעמ וליפא ביוא ןוא ,שרז .ןוא רתסא
 לָאז רעוו ןוא .רתסא ןהָא ןהעגעב טינ ךיז ןעמ ןעק ,שרז ןהָא
 ייב וליפא ? לעבייוו א ??לעדיימ א ? רתסא ןופ לָאר יד ןעלעיּפש
 ןוא ענהיב רעד ףיוא טלעיּפשעג טינ ןעיורפ ןעבָאה ןעכירג יד
 ןיא ,דנאלגנע ןיא רעטעּפש ןערהַאי עטרעדנוה לעיפ טימ ךיוא
 לָאר יד ןוא ,טלעיּפשעג טינ ןעיורפ ןעבָאה ,ןעטייצ סריּפסקעש
 רוחב רעננוי א טלעיּפשעג טָאה טעילושזד רעטסכילכייוו רעד ןופ
 טינ רָאנ טלָאמעד טָאה סע .ךאלעסנאוו עניילק טימ ךָאנ רשפא
  ףדנאׂש א זיא סע זא ,"הורע השאב ?וק, ןופ עגארפ יד ןייז טנעקעג
 טינ דייר ןייק רַאנ טָאה סע ?ייוו ,יורפ א ןופ םיטש יד ןערעה וצ

 / ןעשימ וצ לעבייוו רעדָא לעדיימ רעשידיא א ןענעוו ןייז טנעקעג
 רתסא ןופ לָאר יד זא ,ךיז טהעטשראפ סע .ליבסנאמ ןעשיווצ ךיז
 ךיז ןעמ טָאה ?אפ אזא ןיא ןוא ,רכז א ןעלעיּפש טפראדעב טלָאװ

 שבלי אל, :הרות רעד ןופ ואל ןע'שוריפב א ףיוא ןעסיוטשעגננַָא
 -ןעיורפ ןייק ןָאהטנָא טינ רָאט ליבסנאמ .א ,"השא תלמש רבג
 םיצל בשומ בעילוצ רעטאעהט ןופ טאברעפ רעטלא רעד ,רעדיילק
 -עג טָאה ןיילא סָאד ןוא ,ואל ןעגיזָאד םעד ןענעג קזוח א זיא

 רעדייא ךָאנ ,לעיּפש םירוּפ סָאד ןעטדיוט וצ גונעג ןייז טפראד
 .ןעבעל ןופ םינמיס עטשרע יד ןעזיוועגנ טָאה סע

 -טנע יד סָאװ ראפ ,ןייז טינ שודח ןייק רעבירעד ףראד סע
 רימ .םאזננאל יוזא ןעגנאנעגוצ זיא לעיּפש םירוּפ םעד ןופ גנולקיוו

 א וצ ןעמוקעג ראנג זיא סע יוזא יו ,ןע'שודח רעכיג ךיז ןעפראד
 רעלעיצעּפס רעד טינ ןעוו עקאט ןוא .שרושחא ןופ גנוריזיטאמארד

 םירוּפ סָאד לָאמ ןייק טְלָאװ םירוּפ בוט םוי םעד ןופ רעטקאראכ

 .טייקשידיא ןופ סיוש ן'פיוא ךיז טעװעדַאהעגנסיױא טינ ?עיּפש

 .ופ בוט םוי א ,?לאווענראק רעשידיא רעד ןעוועג זיא םירוּפ
 .הוצמ א ראפ טנעכערעג טרעוו תורכש ןעוו ,ןעקנירט ןוא ןעילוה

 / "גאג ןיא ךיז טָאה דיא רעד ןעוו ,בוט םוי רעניצנייא רעד זיא סָאד

  טימ ךיז טָאה ןוא ?עטלעוו תוינחור ןייז ןופ ןַאהטעגסױא ןעצ
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 טכאמענ טָאה נָאש םעד ,הזה םלוע ילבה ןיא ןעפראווענניירא קשה

 .םהיא ןיא רענעטלאהעגנייא רעד ,ריזנ רעד ,טעקסא רעד הדירמ א
 ןעצנאגנ ןייז ןענעג ןעוועג זיא סָאװ ,סניוזא סעּפע ןָאהט וצ טראנעג ןוא

 .,הדועס עגיד'םירוּפ יד .עיפאזָאליפ רעצנאג ןייז ןעגעג ,ןעבעל טרא
 .טימ יװ ןעשיוו ןעפנארב ךאלזעלג רעדא ןייוו רעזעלג עכילטע יד
 ןוא טעמוא ןעניבייא ,טייקטסנרע ןייז בא םהיא ןופ דנאה רעד
 .טרעוו גָאט םעד ןיא ,רילָאק רעדנא ןיא רָאג טלעוו יד םהיא ןעזייוו

 -סמורפ רעד וליפא ןוא ,טייקנילייה עדעי ןעדנואוושרעפ יו סעּפע

 -ייו עכלעוו ייב ,תוצלה עכלעזא ןענַאז וצ ךיז טנינרעפ דיא רעט

 עגנוי ןוא םירוחב ואוו ,תובישי ןיא .ייברעד ןייז טינ ןערָאט רעב

 -עג זיא הדובעה לעו הרותה לע ןעסעזעג רהָאי ץנאג א ןענייז טייל

 -תונצל א םירוּפ ןופ נָאט םעד ףיוא ןעביילקוצסיוא גהנמ א ןעוו

 דיא א עכלעוו ןופ ,תושרד עכלעזא טנַאזעג טָאה רע ןוא בר ןעניד

 עגיזָאד יד ,השוב ראפ ןערָאװעג טיור טלָאװ רהָאי ץנאג א ןופ
 טימ ,םזיניצ ןעבָארג טימ טנעכייצענסיוא ךיז ןעבַאה תושרד

 ,ןעוועג ןיא הֹּפ ?ובנ רעד רענעצלאזעגנ סָאװ ןוא ,הּפ לובנ ן'סואמ

 .ןעלָאװקעגנָא םלוע רעד טָאה רהעמ ץלא
 -ייוו ןיא ןָאהטעננָא גָאט םעד ןיא ךיז ןעבָאה טייל הרבח עננוי |

 טכאמעג ןוא ןעסאנ יד ןיא ןעננאגעגמורא ןענייז ,רעדיילק עשרעב

 ןעדיא עמורפ יד ,ןעשנעמ ערעטלע יד ןוא ,קיטש עקסטנאידעמַאק

 ייז ןופ ןעבילקעג רַאנ ,םעד ןענעק טאהעג טינ רַאג רַאנ טינ ןעבָאה
 .ןעניננרעפ

 םירופ סָאװ רעטקאראכ רעד זא ,טינ קפס םוש ןייק זיא סע

 ןופ סיוש ן'פיוא טייבראעגנסיוא טינ ךיז טָאה ןעמונעגנָא טָאה

 יד ןופ ןערָאװעג ןעמונעגרעביא זיא גהנמ רעד זא ןוא טייקשידיא
 לעיפ ןיא ןעמ טָאה רעטלאלעטימ םעד ןיא .רעקלעפ ענימורא

 ןיא תונצל יד .טסעפנערַאנ םעד טרעייפענ אּפָאריױא ןיא תונידמ

 נָאט םעד ףיוא זא ,טייוו יוזא ןעבירטעג ןעמ טָאה בוט םוי םעד

 ןָארהט א ןיא םהיא ןעצעזניירא ,טסבאּפ א ןעביילקסיוא ןעמ טנעלפ

 .טנעלפ ?חעפעב ןייז ףיוא ןוא ןעכריק עטסערג יד ןופ רענייא ןיא

 בוט םוי רעניזָאד רעד .הדובע עניד'אלולטו אכוח א ןעווארפ ןעמ

 ןעננאגענרעביא ןיא רע ,רעכילטסירס ןייק ןעועג טינ ךיוא זיא
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 ןא ןעוועג זיא ןוא רענעידנעצענ עשימיור יד ןופ ןעטסירק יד וצ

 .עילַאנרוטאס רעשימיור רעד ןופ לעסביילברעביא
 ןהעטשרעפ וצ רעסעב ידכ ,ןעסיוו וצ גיטכיוו רהעז זיא סָאד

 סָאד ןוא ,ןעטייצ ענידרעהירפ יד ןיא םירוּפ ןופ רעטקאראכ םער

 ךילנעמ ןיא יוזא יו רָאנ טינ ןעפיירגעב וצ ןעפלעה זנוא טעוװו

 רענייטש ערעווש עכלעזא ןעוו ,ןעדיא ייב לעיּפש םירוּפ א ןערָאװעג

 -נָא טָאה סע סָאו ראפ ךיוא רָאנ ,געוו ןיא ןעגעלעג םהיא ןענייז

 .םינּפ ןעטרעּפמולעננוא ןוא ןעשיניצ ,ןעבארג אזא ןעמינעג

 -עב ןוא ןיילק ןעוועג ןיא ןעדיא ייב עמארד ןופ דלעפ סָאד
 -- סראַפ רעניילק א ,גָאלאיד רעניציו א ,עריטאס א .טקנערש
 םעד ףיוא ןעפאש טנַאקעג טָאה ןעמ סָאװ ץלא ןעוועג זיא סָאד

 רעד ראפ ןעוועגנ טינ ךיוא ןענייז רעדלעפ ערעדנא ןייק רָאנ .דלעפ

 ןעזיוועב ךיז טָאה סָאװ ,?ידנרעק רעשיטאמארד רעד ןוא .עמארד

 טשרע ןוא .בצמ ןעטרעווילנרעפ א ןיא ןעבילבעג זיא ןעדיא ייב

 ןעבָאה ,טנעפעעג ךיז ןעבָאה רעדלעפ ערעטיירב ערעדנא ןעוו

 ןופ טסנוק רעד וצ הדמתה ןוא קשח טימ ןעמונעג ןעדיא דךיז

 -ארעטיל רעשינאּפש רעד ןיא עמארד עלענינירַא עטשרע יד ,עמארד

 .אטָאק אד ָאנירדָאר ,ןעדיא א וצ ןעמ טביירש ,"אניטסעלעס , ,רוט

 -עננָא ןיא "רתסא , שינאּפש ןיא קיטש עשידיא טכע עטשרע יד

 טימ קסוא ןאמאלאס ןופ 1867 רהָאי םעד ןיא ןערָאװעג ןעבירש

 -ינאּפש ערעדנא .םיסונא עדייב ,ָאנַאיצַארנ ארַאזַאל ןופ ףליה רעד

 ןעבירטרעפ םגנה ןוא טירט ערעייז ןיא ןעננאגעג ןענייז ןעדיא עש

 שינאּפש ןיא ןעביירש וצ טרעהענפיוא טינ ייז ןעבָאה ןעינאּפש ןופ |

 .ןעלעדָאמ עשינאּפש ךָאנ קרעוו עשיטאמארד ערעייז ןעפאש ןוא

 יזא ןעװעג ןיא עמארד ןופ דלעפ ן'פיוא טייקגיטעהט רעייז

 ,"ןארעדלאק רעשידיא , א ןעזיוועב ךדיז טָאה דלאב זא ,ראבטכורפ
 רע .ןעמארד גיצנאווצ .ןוא ייווצ רעביא ןעבירשעגנָא טָאה רעכלעוו

 -ַאמ א ,(1600-1060) ץעמַאג עד זעקירנע ָאינַאטנא ןעסייהעג טָאה
 עיציזיווקניא רעד ןופ טעוועטארענסיורא ךיז טָאה רעכלעוו ַאנאר

 -עיּפ לעיפ ןענייז גנאל טייצ א .ןעינַאּפש ןופ ןעפָאלטנא זיא ןוא

 ךיוא טקנעד ןעמ .סנַארעדלאק ראפ ןערָאװעג ןעמונעגנָא ענייז ןעס
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 "!יאכעדרַאמ יא ןאמא עד אזָאמאפ אידעמַאק,

 ןערהַאי עננוי ענייז ןיא טָאה (1890-1663) ַאטַאצול חחמש

 ןיא עירָאנעלא ןימ א ,עלָאבאראּפ א שינעילַאטיא ןיא ןעבירשעגנָא

 טָאה יפלעד ןיא ; אזא זיא טלאהניא רעד ,םרָאפ רעשיטאמארד א

 יד ןרעדנוזוצבא קעווצ םעד טימ עימעדאקא ןא טעדנירנענ ןעמ

 ַא טגנאלרעד ךיילג טָאה "דנאטשרעפ , ,ןעפיוו ןעכילשנעמ ןופ תלוסּפ

 -עגנייא ןעוועג ננאל טייצ א זיא יז ואוו ,סינגנעפעג ןופ עיציטעּפ

 ןעמ טרעדָאפענ ןוא ,"טעטירָאטיױא ןעשיסקָאדַאהטרא, ךרוד טראּפש
 ,לעטַאטסירא ןוא סארָאנאפיּפ םנה ןוא ,ןעיירפעב ךיילג םהיא לָאז

 ןוא םעד ןעגעג ןעוועג ןענייז ,ןעסיוו ןופ רעהעטשרַאפ טּפיוה יד

 ,ןערעוו טיירפעב טעוו "דנַאטשרעּפ, ןעוו זא ,טנערָאװעג ןעבָאה

 טָאה ךָאד ,ןעגנוניימ עטזיירגרעפ עכילקערש ןעטיירּפשרעפ רע טעוו

 -רעפ ן'טימ רָאנ ל?ייוו ,יירפ םהיא טזָאלענסיורא עימעדאקא יד

 עטעיירפעב טשרע יד רָאנ .ןעלקיווטנע ךיז ןעסיוו ןאק דנַאטש

 ןעבָאה רעקימעדאקא יד ןוא ,תורצ ךס א טכאמעגנָא ןעבָאה תוחומ

 ןעביוהענפיוא ךיז טָאה סעטארקאס .ןָאהט וצ סָאװ ,טסואוועג טינ

 ןוא "דנאטשרעפ , זא ,טרעלקרע רע טָאה עדער רעגנאל א ןיא ןוא
 ןעלעוו ,ןיילא ןעניטלעוועג וצ ייז טביולרע ןעמ ןעוו ."טעטירָאטיוא,

 טרעוו ייז ןופ רעדעי ןעוו רָאנ ,תורצ ןוא ןערעלהעפ ןעכאמ רָאנ

 ,דנאטשרעפ ןופ הנומא ןוא הנומא ןופ דנאטשרעפ ,טקנערשעב

 ייז ןעלעוו ,עיצרַאּפָארּפ רעניטכיר א ןיא טשימעגסיוא ןערעוו ןוא

 טלעוו יד ןעשנעמ םעד טינ סָאװ ,עינָאמראה ענהעש א ןעפאש

 ,טלעוו ענעי ןוא

 ןייק טָאה ןוא עמארד ןעפור טינ ןפוא םושב ןעמ ןאק סָאד

 ,טזייוו עלָאבַארַאּפ יד רָאנ ,טסנוק רעשיטאמארד טימ טינ תוכייש

 "ארד רעד וצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןעדיא עשינעילַאטיא יד זא

 -לעז רעד ןיא טָאה ,(1571-1649) אנעדָאמ ָאעל .םרָאפ רעשיטאמ
 ןופ "רתסא, ס'קסוא שינעילַאטיא ןיא טצעזרעביא טייצ רעגיב

 .שינאּפש
 ןערָאװעג טכאמעג ךיוא זיא טרעדנוהרהאי ןעניבלעז םעד ןיא

 -שרע רעד .עמארד עשיאעהבעה .יד ןעפאש וצ ךוזרעפ רעטשרע רעד

 ,ָאטוקאז רעדא טוקאז) תוכז השמ ןעוועג זיא דלעפ םעד ףיוא רעט
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 ןיא טנרעלענ טָאה ןוא םאדרעטסמא ןיא ןערָאבעע (,7

 "םלוע דופי, טסייה קרעוו סָאד .(אזַאניּפש ךורב טימ הבישי ןייא

 ,הרש ,ןרה ,םהרבא ,חרת ,הכלמ ,רוחנ :ןענייז ןעדלעה יד ןוא

 ,קחצי ,תרוטק ,רנה ,לאעמשי ,?פרמא ,גוע ,דורמנ ,רזעילא ,טול
 -םיוא רעייז ןוא רעכוטסאּפ ס'מהרבא ,םימכח ןוא טכענק ס'דורמג

 ,עריחא רעהעזפיוא רעייז ןוא רעכוטסאּפ ס'טול ,בוטיחא רעהעז

 | - ,םירבח ס'לפרמא
 ענעבירשעג עטשרע יד ןעוועג זיא "םלוע דוסי, רעד םגה

 -ענ עשיאערבעה עטשרע יד רעבא זיא שיאערבעה ןיא עמארד

 אל עד ַאזנעּפ ףסוי ןופ "הוקתה יריסא, ןעוועג עמארד עטקורד

 טהעטשעב ןעמארד עדייב ןופ טייקגיטכיוו יד .(1680-1709) אגעוו

 רעד .שיאערבעה ןיא עטשרע יד ןעוועג ןענייז ייז סָאװ ,ןירעד רָאנ

 רהעז טקוק סָאװ נינעק א : אזא ןיא "הוקתה יריסא, ןופ טלאהניא

 -רעפ טרעוו רעשרעה סלא טייקכילטרַאוװטנארעפ ןייז ףיוא טסנרע

 -רעּפ ןערעוו סָאװ ,ןעסלוּפמיא ענענייא ענייז ןופ רעהירפ ,טרהיפ

 טלאטשעג רעד ןיא עקטעקַאק א ןופ ךָאנרעד ,רצי ןיא טריציפינַאס

 -עב ןעטפערק ערעדנא יירד ,ןטש םעד ןֹופ ךָאנרעד ןוא השא ןופ
 -ייז ייז ןוא געוו ןעניטכיר םעד ףיוא םהיא ןעטלאה וצ ךיז ןעהימ

 וצ הנוכ יד טאהעגנ טָאה אזנעּפ ,ךאלמ א ןוא החגשה ,לכש :ןענ
  טניואוועג ןעוועג ןענייז עכלעוו ,םיסונא יד ןופ רעדניק יד ןעזייוו

 ןענעוו יד זא ,ןעינאּפש ןופ ןעבעל םענעסאלענסיוא ןוא ןעיירפ םוצ

  ןא ןוא ,סטוג ןייק וצ טינ ןערהיפ ןטש ןוא השא ןוא רצי םעד ןופ

 .תורמ עטונ ןיא ןעמ טניפענ קילג ע'תמא סָאד

 יד זיא טרעדנוהרהאי ןעטנהעצטכא םעד ןופ ןעמוקנָא ן'טימ

 ןערָאװעג ןעדיא ןעשיווצ דלעפ ןעשיטאמארד ן'פיוא טייקניטעהט

 םודעמוא טסקאוו רעטאעהט ףיוא גנורעדאפ יד ,עטפאהרעבעיפ א

 .ןעדיא ואוו ,רעדנעל עלא ןיא ךיז ןעזייוו קרעוו עשיטאמארד ןֹוא

 - ןינב רעצנאג רעד ןעוו ,טייצ יד ןעוועג זיא סָאד .טײרּפשרעפ ןענייז

 .,תורמוח ןופ טסאל יד ,זעכארק וצ ןעכיוהעגנָא טָאה טייקשידיא ןופ

 דיא רעד ןוא ,ערעווש וצ א טלעמאזעגנָא ךיז טָאה םיניס ,םירדגנ
 - ףלאב ןעוועג זיא סָאד .סעציילּפ ענייז ןעכיילנסיוא טלָאװעג טָאה
 - עלא ןיא ןעננאגעגכרוד םרוטש א יװ ןיא יבצ יתבש יו ,םעד ךָאנ
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 -םיוא עדליוו א טזָאלענרעביא ךיז רעטניה טָאה ןוא ?ארשי תוצופת

 ,ןערעיירפ ,ןערעננירג א ךָאנ שינעקנעב עטנאקעבנוא ןא ,גנונער

 -עג דימת ןענייז ןעניוא יד ואוו ,סאטעהג יד ןיא .ןעבעל ןערעסעב

 ךרע יד ןהעזרעד םיצולּפ ןעמ טָאה ,לעמיה םוצ ןעסיררעפ ןעוו

 ןיוש ןיא ןיילא יבצ יתבש םנה ןוא ,סנענינגרעפ ערהיא עלא טימ

 ךָאנ רעבא טָאה ,ט'דמש'ענסיוא םידיסח ענייז ןוא טדיוט ןעוועג

 םעד ןענעג ףמאק רעד ,טסייג רעשינ'יבצ-יתבש רעד טבעלעג

 רעשיטסימ רעד ןוא ,ןעטלאהעגנַא טָאה דומלת ןופ ךָאי ןערעווש

 ן'טימ ןעכַארּפשרעפ טָאה ,ןעוועג טינ זיא רע לעקנוד יו ,רהוז

 ,דרע רעד וצ לעמיה םעד ןייז וצ ברקמ הנומא ןופ טעטירָאטיױא

 -נוהרהַאי ןעטנהעצטכא םעד ןופ לעטרעפ ןעטשרע םעד ןיא

 -אמארד רעשיאערבעה רעד ןעזיוועב ןעילַאטיא ןיא ךיז טָאה טרעד

 -רע ןוא ןערָאבעג .(1707-1747) אטאצול םייח השמ רעטכיד רעשיט

 רעטנוא ןעוועג טייצ עטשרע יד רע זיא ןעילאטיא ןיא ןעניוצ

 -ארעטיל רעשיטַאמארד רעשינעילַאטיא רעד ןופ סולפנייא םעד

 רעד ןיא עמארד ןופ דלעפ ן'פיוא ךוזרעפ רעטשרע ןייז ןוא רוט
 "םיתשלּפו ןושמש  .םיאיבנ יד ןופ ךארּפש רענעסענרעפ בלאה

 .לעיּפש-רעפעש עשינעילַאטיא עטסואוועב סָאד קראטש טנַאמרעד

 טָאה ןעמארד עניזַאד יד .(ךוטסאּפ רעיירט רעד) "ַאדיפ רָאטסאּפ,

 + ןיא רע ןעו טסייה סָאד ,1794 רהָאי םעד ןיא ןעבירשעגנַא רע

 .רהֵאי ןהעצעביז ןעוועג טלא

 -אנ א ןעבענ ֹוצ ,ןערהאפרענוא וצ ,גנוי וצ ןעוועג זיא רע

 ןיא טרעדלישעג ןערעװ סָאװ ,ןעטפאשנעדייל יד בראפ עכילריט
 ןעוועג םהיא ןענייז ןעטפאשנעדייל עניזָאד יד ."םיתשלּפו ןושמש ;

 -ראפ טימ ןעלָאמ טנעקעג רָאנ ייז טָאה רע ןוא דמערפ ןעצנאנ ןיא

 טפאשטנעק-ןעשנעמ ,טייקנידעבעל ןייק .עיזַאטנאפ רעד ןופ ןעב

 יז ןיא ףאפרעד רָאנ ,ןעכוז וצ טינ עמארד רעד ןיא ןעמ טָאה

 .עיזַאטנַאפ רעשיטעַאּפ רעכייר ַא טימ ןעגנורדעגכרוד

 לדנמ , רעד םרָאפ רעשיטאמארד א ןיא קרעוו עמייווצ ןייז

 ןעמ עכלעוו ,ןעגנאלק ןופ עינַאמרַאה ערַאברעדנואוו א טזייוו "זוע

 "יוושנא ןענייז םיאיבנ יד טייצ ןעדיא ןעשיווצ טרעהענ טינ טָאה
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 -טנאקעבנוא ןא סיורא ךיוא ךיז טזייוו ָאד רעבָא ,ןערָאװעג ןעג

 ,טלעוו רעד טימ טפאש

 טרעטייוורעד ,תבחר ןיא ןעניוצרע ,ןרעטלע עכייר ןופ דניק א
 ןייז ןופ ןהעז טנעקעג רָאנ טלעוו יד רע טָאה ,הנאד רעדעי ןופ

 עשינ'יבצ יתבש טימ ןעגארטעגמורא ךיז טָאה רע ואוו ,רעמיצ

 תומולח ענייז ןופ ןעכאוורע טזומעג רע טָאה רעבא דלאב .תומולח

 -ייפ עכילשנעמ ענעדיישרעפ טימ סיוטשנעמאזוצ ןיא ןעמוק ןוא

 -ענרעביא ךיז טָאה רעטאפ ןייז ייב לעדער סָאד .ןעטפאשנעד

 -יפבעג ז א רעקיטסימ ןוא רעמיורט רעלעדייא רעד ןוא ,טהערד
 ןענרָאז וצ ןעביוהנָא טפראדעג טָאה ןוא ןעלטימ ןהָא ןעב
 טָאה רע ןא טציא ןוא .הנויח רענידעכַאו רעד ןעגעוו
 יד ןעבָאה ,רעטָאפ ןעכייר םעד ןופ ץוש םעד ןערָאלרעּפ

 -יינ ענייז ראפ םהיא ןע'פדור וצ ןעביוהעגנָא םינבר רענעילַאטיא

 -ייז ,ןעפראוועגניירא םרח ןיא םהיא ןענַאה ןוא הלבק רעד וצ ןעגנונ

 םהיא ןעבָאה ןעננוזעג םיחבש םהיא ןעבָאה סָאו דניירפ ענ

 טציא טָאה רע .םהיא ןופ ךיז טרהעקעגבא ןוא טזָאלרעפ טציא
 -עיט ןעקוקניירא טנעקעג טָאה רע ,ןענייז ייז יו ןעשנעמ ןהעזרעד
 -ירפ םהיא ןיא סָאװ גנורהאפרע יד ןוא ,ןעצראה ןיא ייז וצ רעפ

 רעלופ רעד ןיא ןעמוקענ טצעי םהיא וצ ןזיא ,ןעננאנעגבא רעה

 | ,סָאמ

 ןעשיטעַאּפ ןייז ןעבָאה ןעננורהאפרע ערעטיב עניזַאד יד רעבָא
 רעכילברעטשנוא רעטצעל ןייז ןיא ,טכאמעג רעטיב טינ טסייג

 רעלופ ןייז ןיא סיורא ךיז רע טזייוו ,"הלחת םירשיל , עמארד
 ןיא ייס ,םרָאפ רעד ןיא ייס קרעוו עסיורג א ןזיא סָאד .טפארק

 רע טָאה עמארד רעניזָאד רעד טימ .ןעקנאדעגנ ןיא ייס ןוא ליטס

 .שיאערבעה ןיא טנעמונַָאמ ןעגיבייא ןא ןעפאשעג דיז

 -ראפ ןופ םראפ רעד ןיא ןעבירשעג זיא "הלהת םירשיל

 ןייק טינ ןענייז ןערעטקאראכ יד .שיראגעלא ,ןעטייצ סריּפסקעש

 - -אנ ןוא ?כש יו ,סעיצקארטסבא רָאנ ,שיילפ ןוא טולב ןופ ןעשנעמ
 .ןעכיילנ סָאד ןוא טייקשלאפ ןוא טייקכילטנערא ,טייקשיר

 עשיאערבעה יד זא ,ןעזייווסיוא ןעק קילב ןעטשרע ן'פיוא
 .ןוא ןענעייל םוצ זיולב ןערָאװעג ןעפאשעג הליחתכל ןענייז ןעמארד



 2 רעטאעהט ןעשידוא ןופ עטכושעג

 רעשיטאמארד רעייז לייוו ,ענהיב א ףיוא ןערהיפפיוא םוצ טינ

 ייז ןעו טרפב .ךאווש וצ גנולדנאה יד ןוא ןיילק וצ זיא ףָאטש

 א ןופ ןעוו ,ןַארעדלאק ךָאנ ןוא ריּפסקעש ךָאנ ןעמוקעג ןענייז
 ןעשנעמ טימ גנולדנַאה עקרַאטש ַא טרעדַאפענ ןעמ טָאה עמארד

 -עטילאראמ ןוא ןעירָאגעלא ןופ טייצ יד ןוא שיילפ ןוא טולב ןופ
 א ןעוועג זיא ן'תמא ןיא רעבא .רעביארָאפ ןעוועג ןיוש זיא ןעט

 וצ טרעדנוהרהאי ןעט17 םעד ןיא גנוניישרע עכילנהעווענ ץנאנ

 ףיֹוא רעקיטש עשיאערבעה ןופ ןעגנולעטשרָאפ עשיטאמארד ןעבעג

 רעקיטש עשיאערבעה עטסיימ יד ןוא ,םירוּפ ךיוא יו תונותח

 רעטכיד רעשידיא רעד .קעווצ םעד ראפ ןערָאװעג ןעבירשעג ןענייז

 טימ טייצ ןייא ןיא טבעלענ טָאה רעכלעוו ,אסָאס עד ץעמַאנ קחצי

 -עב ןעזרעפ עשינייטיל ןיא טָאה םאדרעטסמא ןיא אזנעּפ ףסוי

 ;:יוזא "הוקתה יריסא, ןופ גנוניישרע יד ןעגנוז

 עזופמ עשיאערבעה יד .ןערָאװעג טכייררע סע זיא ךילדנע,

 ןעצאסבא עכיוה יד טימ ךיש ענעצלעּפ יד ןיא טציא טריצאּפש

 יז טרעוו עיזעַאּפ ןופ טירט ענעטסָאמענ טימ .ףייטש ןוא רעכיז

 לחארטש רעכייר א .(אזנעּפ) ףסוי ךרוד טרהיפעגניירא דַארַאּפ טימ

 ךיז ענהיב יד ךיוא טעוװ טציא זא ,רעדיוו טנייש גנונפָאה ןופ

 "גנאזעג ןענילייה םעד ראפ ןענעפע

 ןערעה וצ טראווענ טָאה ןעמ זא ,ןעננירד ןעמ ףראד ןופרעד

 -נוטכיד עשיטאמארד עשיאערבעה יד ןופ ןעגנאלק עשידָאלעמ יד

 .ענהיב א ףיוא ןעג

 רעכייר טָאה אטאצול םייח השמ סָאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -נוטכיד עשיטאמארד ענייז טימ ךארּפש עשיאערבעה יד טכאמעג
 סלא טנעכייצעגסיוא (1708-1789) אווליס עד עזאי ךיז טָאה ןעג

 יד טרעכיירעב טָאה ןוא לאנוטרַאּפ ןיא רעטכיד רעשיטאמארד

 -עג זיא אווליס עד עזַאי .ןעמארד לעיפ טימ ענהיב עשיזעגוטרָאּפ
 ענייז ןוא ענהיב רעשיזענוטרָאּפ רעד ףיוא רעקיסאלק א ןעבילב

 זיא טדיוט ןייז .גָאט ןעניטנייה ייב טלעיּפשענ ךָאנ ןערעוו ןעמארד

 -ייש ן'פיוא רעריטראמ א ןעברָאטשענ זיא רע .רעשינארט א רהעז

 -רעק ןייז טּפאכענמורא ןעבָאה ןעמאלפ יד תעשב ןוא ,ןעפיוהרעט

 -ענפיוא ןָאבאסיל ןיא רעטאעהט ןעסיורנ םעד ןיא ןעמ טָאה ,רעּפ
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 טָאה ךעייפ םעד ןופ ןעקאנק סָאד ןוא עטערעּפָא ןא ענייז טרהיפ
 רעשילאקיזומ ןייז ןופ ןעננאלק עשידָאלעמ יד טימ טשימעגסיוא ךיז
 | .עמארד

 רעשינאּפש רעד ןופ עכַאּפע יד טנידנעעג ךיז טָאה םהיא טימ
 ןעוועג זיא רע ,ןעטנאלַאט עשידיא ףיוא העּפשה רעשיזעגוטרַאּפ ןוא
 "עג ךיז טָאה סָאװ ,טייק רענעדלָאנ רעד ןיא גניר רעטצעל רעד
 ואוו ,רעדנעל ענעי עלא ןיא ןעינאּפש ןעניטולב םעד ןופ ןעגיוצ
 .שוריג ן'כָאנ טלקמ םוקמ א ןענופעג ןעבָאה ןעדיא

 ףאנוטראּפ ןיא אוליס עד עזאי ןוא ןעינאּפש ןיא ץעמאג
 רהעז ןעמונרעפ ןעבָאה ייז .ןענרוטאמארד םתס ןעוועג טינ ןענייז
 רעשױענטרַאּפ ןוא רעשינאּפש רעד ףיוא ץאלּפ ןעניטכיוו א
 א ןעייז ןעמארד ס'ץעמאגנ ןעוו ,טגָאזעג לעיפ רהעז זיא סע .ענהיב
 -רעפ !ארעדלאק .סנַארעדלאק ראפ ןערָאװעג ןעמונעגנא גנאק טייצ
 סָאװ ,ץאלּפ ןעניבלעזמעד ענהיב רעשינאּפש רעד ףיוא טמהענ
 ןעבָאה ןעמארד ס'אווליס עד עזאי .רעשילגנע רעד ףיוא ריּפסקעש
 ייז ןעו ,טייצ ןופ עבָארּפ יד ,עבארּפ עטסעב יד ןעטלאהעגסיוא
 טרעדנוה ייווצ א ןופ ךשמ א ןיא ןערָאלרעּפ טינ ץייר רעייז ןעבָאה

 . ןענייז ןעטקאפ עגיזַאד יד .ענהיב רעשיזעגוטרָאּפ רעד ףיוא רהַאי
 דס א ןזנוא ןעגעוו ןוא זנוא ייב טָאה ןעמ .גיטכיוו רהעז זנוא ראפ
 -ייצעגסיוא טינ ךיז ןעבָאה ןעדיא סָאװ ראפ ,טיובעג ןעירָאעהט
 -טפאשנעסיוו טָאה ןעמ ,רוטארעטיל רעשיטאמארד רעד ןיא טנעכ
 סאטעהג עכילדנעש יד ןוא תופידר עניבייא יד זא ,טרעלקרע ךיל

 ךיוא טָאה ןעמ .עמארד ראפ לגוסמ טכאמעג טינ ןעדיא יד ןעבָאה
 טזַאל סָאװ ,אזא ןיא טנעמארעּפמעט רעשידיא רעד זא ,טרעלקרע
 . יר ןופ תורצ ןוא ןעטסננא יד .עמארד וצ ןענאּפש טינ טושּפ ךיז

 . "רע ןוא תופידר יד ןופ רענעלק ןעוועג טינ סיוועג ןענייז םיסונא
 - .ןענַאטשעגסױא .ןענייז סאטעהנ יד ןיא ןעדיא יד סָאװ ,ןעגנורדיג
 בוא ,רעשידיא ןייר א ןעוועג ייז ייב זיא טנעמארעּפמעט רעד
 -עּפמעט רעשידיא רעלעיצעּפס א יו ךאז אזא ןאהראפ זיא סע
 פאנוטרַאּפ ןוא ןעינַאּפש ןיא םיסונא יד ןעבָאה ךָאד ןוא ,טנעמאר
 .עמארד ןופ דלעפ םעד ףיוא ךיז ןענעכייצוצסיוא ןעזיוורעד

  ןעבָאה ןעינאּפש ןופ ןעננאנעגסיורא ןענייז סָאװ ןעדיא יד



 'פפ רעטאעהט ןעשודיא ןופ עטכושענ

 ךיז ןעבָאה סָאװ ,תוגשה עיינ יד ןעלסיירטבא טנעקעג טינ ךיז ןופ !

 ןוא .דנאל םענעי ןופ העּפשה רעד רעטנוא טייבראעגסיוא ייז ייב

 ילבה יד .ןעבעל ןעיירפ א וצ ןערָאװעג טניואוועג ןענייז םיסונא יד

 'םיסונא יד ןוא ץאלּפ ןעסיורג א ןעמונרעפ ייז ייב ןעבָאה הזה םלוע

 -ייוורעד ןייז ףראד ןעמ סָאו ראפ ןעפירנעב טינ וליפא ןעבָאה

 .ןעיורפ ןופ טרעט

 ןעבָאה ייז סָאװ ראפ ,ןייז טינ שודח ןייק רעביראד ףראד סע
 -כעל א ,ןערָאװעג טלענַאוװרעפ ןענייז ייז ואוו ,םודעמוא טכארבעג
 -לעוו בעילוצ ןעוו ןוא ,רעטאעהט יו ,גנוטלאהרעטנוא אזא ךָאנ גנוצ

 -אעהט םעד ןעכוזעב טנעקענ טינ ייז ןעבָאה ךאזרוא זיא סע רעכ

 -ענ ייז ןעבָאה ,טצעזעב ךיז ןעבַאה ייז ואוו ,טדָאטש רעד ןופ רעט

 ,סרעטאעהט ענענייא טעדנירג

 טימרעד ךיז ןעבָאה ןיילא ןעדיא עשינאּפש יד רָאנ טינ ןוא

 -ענסיורא ןעבָאה ןעילַאטיא ןיא ןעדיא יד ךיוא ,טנעכייצעגסיוא

 -ו םעד ןיא ןוא גנוטלאהרעטנוא אזא היוא גנורעדַאפ א ןעזיוו

 ענעגייא ערעייז טאהעג ייז ןעבָאה טרעדנוחרהאי ןעטנהעצעב

 םעד ןופ תובושתו תולאש יד ןופ ןעהעז סע ןעק ןעמ יו ,סרעטאעהט
 ךיז טדנעוו בר רעטנַאמרעד רעד .בחובא ?אומש בר ןעשינעילַאטיא

 | : ףעירב אזא טימ וניפ חירזע בר רעיצענעוו םוצ

 .האיציניוול הנוריומ ; אניפ הירזע ררהמכל (*
 | | ,ב"סת רהָאיי םעד

 תואיסקרק יתבו תואיטרט יתב תעיבק לע ד תאנק ריעת -
 תונצל ירבד עומשל ףטו םישנו םישנא םש ףסאתהב םירבעה הנחמב
 ו"רנ 'פ י"ע השענה דוריּפ באכו ןונימ יתלחה יכ ,הּפ תולבנו

 .ילבל םהיפ ורעפו םיברל ֹודי תחתמ הלקת אצת ו"ח ןּפ ינששוחו
 תונושל בירל בצינו ןפומ םוקמהו ןמזה יכ ,םישדקב םומ ליטהל קוח
  תרטע הצרא ?קה דךיבכה ןורחאהו .וברש 'נוועב הריבע רבדו

 השודקה םנחמ ברקב םהל םיקחלו תונבל איהה ריעמ-תודהיה תראפת |
 םישנו םישנא המש ופסאנו תועובקה תויסקרק יתּבו תויתרט יתב

 ןיא עיצינעוו ןיא טקורדעג ,בהובא לאומש ןופ ,לאומש רבד (*

 ,ב"סת רהָאי םעד
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 השמ תד ?ע תורבוע תוצורפה םע תועונצה לארשי תונב ףטו

 להקה תשרּפ עומשל ?ילחב דלוהה םעכ אוה םש לודנו ןוטק תידוהיו

 אלו ןבה ותוא השעי המ יכ ,םאיבמל שנוע ןתיל אב המל ףטהו

 סנכנה הלבנ רבוד הּפ ?לוק ועמושב םיקחשמ דוסב ותבשב אטחי

 חנוזל התיה הכיא ונילע ןנוק ונידי השעמו יאנכע ?לש סכעכ ופוגב

 .הנמאנ הירק

 םהינּפ ושבכ רודבש םינקז ךיא ,וברו ירומ יבל דרחי תאזל יא
 ימרנד אניד ןיאדד ןאמ אכילו ובכעל ֹוב םיענוּפ םיאנק ןיא ,עקרקב

 .האמוטה תובא יבא שיב קסע ןיד לושכמ םירהל

 ףעירב םעד ןופ גוצסיוא רעגיזָאד רעד טיידעב ןעצרוק ןיא
 | : יוזא

 יד סָאװ ראפ בר רעיצענעוו ן'ראפ ך ז טנַאלק באאבא לאומש

 ןעמ יוװ ,וצ גיהור ךיז ןעקוק ןוא ןענייווש ןעדיא עמורפ ןוא ענהעש

 ,ןעדיא ראפ עיצענעוו ןיא ןעקריצ ןוא סרעטאעהט ענידנעטש טיוב

 .רעטכעט עשידיא עמורפ ,רעדניק ןוא רעבייוו ןוא ?יבסנאמ ןוא

 םיניד עשידיא ףיוא רבוע ןענייז ענעסאלענסיוא טימ ןעמאזוצ

 -ןקסיורא טינ ןַאק סטוג ןייק ?ייוו ,ןערהָאי ערעייז ןענידניזרעפ ןוא

 ןעדער ןערָאיטקא יוװ ןערעה ןוא רעטאעהט א ןיא ןעציז ןופ ןעמ

 רעטאעהט .רערעהוצ יד ןעבראדרעפ עכלעוו ,רעטרעוו עכילדנעש

 ,האמוטה תובא יבא זי

 ןיא טָאה רעכלעוו ,רעניבלעז רעד ןזיא בַאָאבַא ?אומש

 -ראוועגניירא םינבר עשינעילַאטיא רעיפ ךָאנ טימ ןעמאזוצ 4

 .םרח ןיא אטאצול םייח השמ ןעפ

 -טכא ביֹוהנֲא ןיא רָאנ טקורדעג זיא "?אומש רבד , רפס רעד
 ןייק זיא וניפ הירזע וצ ףעירב םעד ףיוא ,טרעדנוהרהאי ןעטנהעצ

 יד רָאנ ןעשיווצ ךיז טניפענ רע יוװ יוזא ןוא ןעבענעננָא טינ םוטאד

 ןעבירשעג זיא רע זא ןעננירד ןופרעד ןעמ ןעק תולאש עטשרע
 טרעוו ףעירב םעד ןיא ,טרעדנוהרהאי ןענהעצעביז ףוס םוצ ןערָאװעג

 פיטס רעד םנה ןוא סרעטאעהט עשידיא ענידנעטש ןענעוו טדערעג

 "'טינ ךילטייד ךיז ןעק באאבא ל?אומש זא ,טזייוו הלאש רעד ןופ
 -יונ ןיא םהיא ואוו ,ןעזארפ עצנאנ טכיורב רע ןוא ןעקירדסיוא

 / יד ןיא ךיז טניפענ טרָאװ סָאד סָאװ ,ראפרעד רָאנ טרָאװ ןייא גימ
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 תואיטרט יתב, זייז ןופ ןהעז סע ןעק ןעמ יוװ ,עקירדסיוא עדנעהעג

 ןיא וא ,קפס םוש ןייק ןייז טינ ףראד סע ?ייוו ,"תואסקרק יתבו

 טזָאל ךָאד ,ןעקריצ עשידיא ןייק טיובעג טינ ןעמ טָאה ןעילַאטיא

 ןעילַאטיא ןיא תולהק עשידיא עסיורג יד ןיא זא ןעננירד ךיז

 סרעטאעהט עשידיא טרעדנוהרהאי ןעטנהעצעכיז ףוס םוצ ןענייז

 -יא עכלעזא זא ךילנעמ רהעז זיא סע ןוא ,ןעוועג טינ עניווַאנ ןייק

 .רעהירפ לעיפ ּךָאנ ןעוועג ןענייז סרעטאעהט עשיד

 -טכא םעד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ךיוא ןעניפעג רימ

 -עב ךיז ןעבָאה סָאװ ןעדיא יד ןעבָאה טרעדנוהרהאי ןעטנהעצ

 טרעסערגרעפ ,אקירעמא דיז ,םאנירוס ,אב ראמַארַאּפ ןיא טצעז

 טימ ןוא ,1784 רהַאי םעד ןיא רעטאעהט רעייז טרענהעשרעפ ןוא

 -יילק עגיטרָאד יד טָאה 1792 ןיא טסייה סָאד רעטעּפש רהָאי טכא

 .סרעטאעהט עשידיא ייווצ טגַאמרעּפ ןיוש הלהק עשידיא ענ

 תולהק ערעדנא ןיא ףיוא זא ,ןייז טינ קפס ןייק ףראד סע

 -אעהט ענענייא ערעייז טאהעג ןעדיא ןעבָאה תונידמ ערעדנא ןוא

 ןוא ןעילַאטיא ןיא סרעטאעהט ענידנעטש טסייה סָאד ,סרעט

 1778 רהאי םעד ןיא ,םהאנסיוא ןייק ןעוועג טינ ןנעייז םאנירוס

 ןעשיראטאמא ןעסיוועג א ןעכוזעב וצ ןעטָאברעפ ןעדיא יד ןעמ טָאה

 ןא ,רימ ןעהעז םעדכָאנ דלאב ןוא אכיראמאראּפ ןיא רעטאעהט

 .סרעטאעהט עשידיא ייווצ ןערָאװעג טעדנירגעג ןענייז ןעטרַאד

 ןעכוזעב וצ טאברעפ רעד זא ,ןעסיוטשנא דיז ןעמ  תראד ןופרעד

 "נירג וצ ןעדיא יד ןעבירטעג טָאה רעטאעהט ןעשיוָאטַאמא םעד

 ענעי ן'א ןעבַאה ןעכאזרוא עכלעזא ןוא ,סרעטאעהט ענעגייא ןעד

 | ,טלהעפעג טינ ןעטייצ

 טלעיּפשעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעסעיּפ יד וצ ךייש ןיא סָאװ

 .טינ רָאג ןיטולחל ייז ןענעוו רימ ןעסייוו סרעטאעהט-עכלעזא ןיא

 -יא יד .ּתורעשה ףיוא ךיז ןעזָאלרעּפ וצ ןעצנאג ןיא סיוא טמוק סע

 ,קסוא .ראוטרעּפער ןעכייר ץנאנ א טאהעג טלָאמעד ןיוש ןעבָאה ןעד

 עכילטע עשביה טזָאלעגרעביא ןעבָאה סאיראב עד ?אינד .ץעמאנ

 עד עזַאי ,שינאּפש ןיא סאמעהט עשילביב ףיוא ןעבירשעג ןעסעיּפ

 דָאפ א טאהעג ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא יד .שיזעגוטרָאּפ ןיא --- אווליס

 םעד טימ טנאקעב זעוועג רָאנ טינ ןענייז ,רעטאעהט ףיוא גנורעד
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 -ירַא יד ןענַאטשרעּפ ןעבָאה עטסיימ יד רַאנ ,ראוטרעּפער ןעגיזָאד
 -אוועג ןעבירשעג ןענייז ןעמארד יִד עכלעוו ןיא ,ךארּפש עלענֶעג
 .ייֵז סָאװ ,הלעמ עסיורג יד טאהעג ןעבַאה ןעמארד עגיזָאד יד ..ןער

 יא סע ןוא ,ענהיב א ראפ ןערָאװעג ןעבירשעג הליחתכל :ןענִייז
 עשידיא יד ןיא טלעיּפשעג ןעמ טָאה ייז זא ,ףילניישראוו טסכעה
 | ' .סרעטאעהט

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ףננ ןבא רעד זא ,ןהעז וצ גנירג זיא סע :
 -רעד ןערָאװעג טמארעגבָא טינ זיא ענהיב רעשידיא רעד געוו ךיא

 שיא שבלי אל, ,ןעסעיּפ עבלעזא טרהיפענפיוא טָאה ןעמ סָאװ ,טימ
 -יא עמורפ יד ראפ עלדישארטס א ץלא ןעבילבעג זיא "השא תֶלאש
 -עג טָאה סָאװ ,רעגיצנייא רעד ןעוועג טינ זיא באאבא לאומש .ןעד
 פוס םייב .רעטאעהט ןעשידיא ן'פיוא לעבעווש ןֹוא ּךעּפ ןעסַאג
 -רהאי ןעטנהעצטכא םעד ןיא ןוא טרעדנוהרהאי ןעטנהעצעביז
 יו רעגיבלעז רעד ןעוועג רעטאעהט םוצ סָאה רעד זיא טרעדנוה
 -עהט עשידיא יד ,לארשי ץרא ןיא קירוצ רהָאי דנעזיוטי ייווצ טימ
 'א ןרעפטנע וצ ןערָאװעג ןעפאשעג ןפוא אזא ףיוא" ןענייז סרעטא
 טָאה סע עבלעוו ןיא ,ןעזיירק עטנעגילעטניא יד ןופ גנורעדַאפ
 -ידיא סָאד .סנאסענער םעד ןופ טסייג רעיינ רעד ןעגנוררעגברוד
 סאו קאמשעג א ןעלעטש וצ ןעדעירפוצ טכוזעג טָאה רעטאעהט עש

 םעד ,תפי ןופ טסנוק ןוא המכח רעד ףיוא טלעקיווטנֶע ךיז טָאה
 ןעבעג וצ טאהעג טינ ךאז ןייק טָאה ןוא ,ןעדיא סאלק ןערעכעה
  .ןעדיא ןעטסָארּפ םעד טינ ןוא ןעדיא ןעמורפ םעד טינ

 עכילטלעוו ראוטרעפער ןייז טימ רעטאעהט רעשידיא רעד
 טָאה ןוא סאלק ןייא ראפ רָאנ ןערָאװעג ןעפאשעג זיא ןעמארד
 טנַאקעג טינ ךאז ןייק עמארד רעלאנַאיצַאנ רעשידיא רעד .ראפ
 .רעטאעהט אזא ןיא זא ,ןַיז טינ לעפייווצ ןייק ףראד סע .ןָאהט
 .ערעסעב יד ןערַאװעג טרהיפעגפיוא ןענייז םוקילבוּפ אזא טימ
 .-עגבא ,טייקנעסַאלשעגבא ןייז בעילוצ רַאנ ,טייצ רעד ןופ ןעמארד
 .-נאג םעד ןופ טפָאז יד ןעהיצ טנַאקעג טינ רע טָאה טייקטרעדנוז
 .רעד ףיוא סולפנייא ןייק ןעבָאה טנַאקעג טינ טָאה ןוא .קלָאפ ןעצ
 .-יא ן'םיוא רעטאעהט אזא .עמארד רעשידיא רעד ןופ גנולקיווטנע
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 ,טכערנוא ןא רעדָא זירּפאק א ןופ טאטפוזער רעד זיא ןעדָאב ןעשיד

 רעוהטפיוא רעצנאג רעד זא ,ףעירב ןייז ןיא טביירש באאבא לאומש

 רעסיוועג א ןעוועג זיא עיצענעוו ןיא רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ

 ןיא .םעדייא רעכייר ןייז יו ,ןיילא רע יוזא טינ ןוא ,דייז רעכייר

 ןעבָאה טייל עכייר עסיורג זא ,גהנמ רייד ןעוועג זיא ןעטי + נעי
 ,סרעטאעהט ענעגייא רעדָא סעינאּפמַאק ענעגייא ערעי'ז טאהעג

 םעדייא רעכייר רעטנ:.מרעד רעד זא ,ךילנעמ ךיק ירנ ןיא סע ןוא

 ןעבָאה ןוא ךאז אזא ןעזייוורעד טלָאװעג ךיוא = או עיצענעוו ןיא

 ןיא זא ,ןהעזעג רימ ןעבָאה רעדיוו ןוא ,רעטאעהט םענעגייא ןא

 לייוו ,סרעטאעהט ייווצ טעדנ רֶגָיג ןעדיא ןיזבַאה ָאבירַאמארַאּפ
 -עהט ןעשיטנַאטעליד ןעסיוועג א ן-א טז גלזגנ ירא טינ ייז טָאה ןעמ

 סינפרעדעב ןייק ןעבָאה ןעדיא עטסָארּפ עמורפ יד רעבא .רעטא

 רעטאעהט אזא ןופ דוסי רעד .טאהעג טינ רעטאעהט אזַא ןיא

 .טפאשעגבא טרעװ סע יו ךיג יוזא ןוא סיפ עשרעניה ףיוא זיא

 ןייא טלאפ ,ןעבעל םוצ ןעפורעגסיורא םהיא טָאה סָאװ ,ךאזרוא יד
 .יד וצ רעביא טכייל טהעג םוקילבוּפ סָאד ןוא ,ןינב רעצנאג רעד

 : | .הנידמ רעד ןופ .םרעטאעהט

 -עג זיא עמארד עשיאערבעה יד וצ קפס רעסיורג א זיא סעו

 תונותח עסיורג ףיוא םנה ,רעטאעהט א ראפ ןערָאװעג ןעֿפַאש

 -בעה א סעּפע טסעג יד ראפ ןעלעיּפש טייצ רענעי ןיא ןעמ .טנעלפ

 -רעטנוא עכילניואוועג א ןעוועג זיא סָאד ןוא קיטש עשיאער

 רעד ןיא .טרעדַאפעג טינ רעטאהט ןייק ךיז טָאה .וצרעד .גנוטלאה

 יד ןיא טלעמאזרעפ ןעוועג ןענייז טסעג יד ואוו ,לַאז רעניבלעז

 -א ןיא ןערעוו טלעדנאוורעפ טנעקעג דיוא טָאה התשמה ימי תעבש

 .ןיא עמארד עשיאערבעה יד וצ רָאנ ,ןעננולעטשרָאפ יד ראפ ץאלּפ

 יז זיא ,טינ וצ רעטאעהט א ראפ ןערָאװעג ןעפאשעג הליחתכל

 -בִא ןוא טקנערשעב רהעמ ןעוועג ןיילא ךארּפש רעד בעילוצ ןיוש

 -עהט יד ןיא ראוטרעּפער רעטנַאמרעדנעניױא רעד יוװ ,ןעסַאלשעג

 טָאה עמארד עשיאערבעה יד .טייצ רענעי ןופ ןעדיא ראפ סרעטא

 רעייז ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא עכלעזא וצ ןעכיירנרעד טנעקעג רָאנ

 לעסיבא קעווא ןענייז סָאװ ןוא תובישי יד ןיא ןענירקעג גנודליב

 עמורפ תמא יד ראפ ,חהכלה רעד ןופ ןעלייא רעיפ יד ןופ רעטייוו
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 יז ןיא ןומח ן'ראפ ןוא רשכ ןעצנאנ ןיא ןעוועג טינ יז זיא ןעדיא
 ,ךוב טע'מתח'רעפ א ןעוועג

 -לאּפש סָאד ןוא ןעגנוטכיר ענעדיישרעפ ןיא ןעּפעלש סָאד

 ןָאהט טנעקעג טינ סטוג ןייק טָאה תונושל ענעדיישרעפ ןיא ןעט
 'טינ ךיז יז טָאה ןיילא םעד בעילוצ ןיוש .ןעדיא ייב עמארד רעד
 גענייז סָאװ ,ןעטפערק עלאנָאיצַאנ יד .טרָא ןופ ןערהיר טנעקעג
 -ייז ןעדיא ייב רעטאעהט א ןוא עמארד א ןעפאש וצ ןעוועג גיהעפ
 ןוא שינַאמראה ןעטייברא וצ טָאטשנא .ןערָאװעג טלעקעדבוצ ןענ
 רעד טרעטשעג ענייא טָאה ,רערעדנא רעד ףיוא ענייא ןעקריוו
 ךָאנ ןיא ןָאיצוטיטסניא סקלָאפ א סלא רעטאעהט רעד ,רעטייווצ
 ,רערעווש ,רערעטיב א וצ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ טרובעג ןייז ראפ
 ,ץנעטסיזקע רענירעיורט

 -עג טָאה ןעדיא ייב רעטאעהט א סָאװ העושי עגיצנייא יד

 טרובעג ןייז .לעיּפש םירוּפ םעד ןופ ןעוועג זיא ןעטראוורע טנעק
 סע טָאה םלוע ןעצנאג םעד ןופ המכסח יד ןוא ףיוה-?הוש ן'פיוא
 -להוש רעגיבלעז רעד רָאנ .ןָאיצוטיטסניא סקלָאפ א ראפ טכאמעג
 לעיּפש םירוּפ ן'םיוא ןעבָאה םלוע רעמורפ רעגיבלעז רעד ןוא ףיוה

 לָאמ ןייק ךיז ןופ טָאה סע ןעכלעוו ,לעּפמעטש אזַא טנעלעגפיורא
 רהָאי דנעזיוט רעביא ןופ ןל אמייק א ןיא .ןעביירבא טנעקעג טינ

 ןייא ראפ רָאנ גנוטלאהרעטנוא ןא ןעבילבעג לעיּפש םירוּפ סָאד זיא
 ןעבעל םהיא טָאה סָאװ תונצל ןוא קזוח ןופ טנעמעלע רעד .גָאט
 ןיא ,רהָאי ןיא גָאט ןייא רָאנ ןעטלאה טנעקעג םהיא טָאה ןעבעגעג
 . ןעוועג לעיּפש םירוּפ סָאד זיא םירוּפ רעסיוא געט ערעדנא יד
 י .ןעדיא ערעטכינ ראפ ךילגעמנוא



 ,לעטיּפאק רעמירד

 ,סלעיּפש םירוּפ עשידיא עטפטלע יד

 ךיז ןעבָאה ןעינַאּפש ןיא ןעדיא סָאװ טייצ רעניבלעז רעד ןיא

 -שטייד ןיא ןעדיא יד ןעבָאה ,עמארד רעשינאּפש רעד וצ ןעמונעג

 ןעו .שידיא ןיא סלעיּפש םירוּפ טימ ךיז ןעטלאהרעטנוא דנאל

 ןיא ןערָאװעג ןעפאשענ זיא שידיא ןיא לעיּפש םירוּפ עטשרע סָאד

 1808 ןיא ןיוש זא ןעניפעג רימ רָאנ .ןעמיטשעב וצ ךילגעמנוא

 סָאװ ,לעיּפש א טרהיפענפיוא ןעזיוווענאט ןיא ןעדיא יד ןעבַאה

 ןיילדניק בייוו ןייז טימ ןיילקעי בט ןופ ?יּפש , : ןעסייהעג טָאה

 טלעיּפשעג םעדכָאנ סע טָאה ןעמ ןוא "ןי פ ךילניז ייווצ טימ ןוא

 -עגנָא ןוא טריּפָאק סע ןעמ טָאה 1620 רחַאי םעד ןיא ,םירוּפ עלא

 ,םוטאד ןרעטעּפש א ןעבעג

 ןוא ןָאהט וצ טינ רָאנ םירוּפ טימ טָאה לעיּפש עניזַאד סָאד

 -ענ ןיא ןוא ןערָאװעג טקורדעג טינ לָאמ ןייק ךילניישראוו זיא
 ,סיוא טהעז סע יװ .טּפירקסונאמ ןיא דנאה וצ דנאה ןופ ןעגנאג

 רעד רעכלעוו טימ ,עילימאפ רעסיוועג א ןופ עריטאס א סָאד זיא

 -נוא ןעוועג טלָאװ סָאד .ןענעכערבַא טלָאװעג ךיז טָאה רעביירש
 -םירוּפ ןעלעיּפש טינ ןעמ לָאז רעהירפ ןעוו ,ןעזייוורעד וצ דילגעמ

 ןעגיזָאד םעד טימ ןָאהט וצ טקעריד טאהעג ןעבָאה סָאװ ,רעקיטש

 -בֶא ןא סלא ןענעיד טנַאקעג טָאה עריטאס עכילנעזרעּפ יד .בוט םוי

 לעיּפש םירוּפ סָאד זא ,ןעקנעד ןעמ ףראד רעביראד ןוא גנולסקעוו
 .עריטאס רעטנַאמרעד רעד ןופ רעטלע ךס א זיא שידיא ןיא

 ,רעש רעד ,ןעבילבעג ליטעלב ןייא רָאנ זיא עריטאס רעד ןופ
 | : יוזא ןענייז תורוש עטשרע יד ןוא

 : ןהעשעג) זיא סאד סָאװ ,ןעגָאז דייא ?יוו דיא ,חוריו הרבדא
 ,חשודק הליחק ןיא ןעזיוהנאט וצ (1619) ּפש תנשב
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 ,השק ןייז סקינ ךייא טָאל 'נוא וצ טרעה
 ,ןייז סקינ ךייא טָאל השק

 ,ןיימיג םירוּפ עלא זיא סע ןעד

 ןיילקעי בט ןופ ליּפש ןייא טכאמ ןעמ סָאד

 ןיילדנעק בייוו ןייז טימ 'נוא

 ,ןייפ ךילניז ייווצ טימ 'נוא

 ,ןעזעוו ןייא טרהיפעג ןעבָאה ייז איוו
 ,ןהעשיג ךילצריק ךיוא זיא סָאד 'נוא

 ןהעזינמוא בָאה ךימ ךיא עהע ןהעשינ

 - ,רעה 'ווא ןיה ןהעזעג
 ,רהעז רָאג טכארטינ בָאה ךיא

 םייר ןיא טכארבעג בָאה סע ךיא זיב

 2 ,רעווש רהעז ןערָאװעג רימ זיא
 א טימ רעױּפ א טמוק תוכס ברע :; אזא זיא טלאהניא רעד

 ןיא אמתסמ .זיוה (?) סרעקנעלש וצ הוק עטראדעגסיוא ,ערענַאמ
 / ענייז טימ ןיילקעי רָאנ ,לחוש ןיא ןעפיול וצ טייצ ןעוועג ןיוש
 .טָאה - ןיילדנעק בייוו סָאד .הוק יד טפיוקעג ןעבָאה ךילניז ייווצ
 .ןוא בלאק א טאהעג דלאב טָאה הוק יד .טרירטסנַאמעד םעד ןענעק
 יד ןעגירק טפראדעג רעטכיר רעגיטרַא רעד טָאה גהנמ םעד ט וכ
 רעד ןוא ,ןעטינשעגבא "ןיד ןוא ץרוק , רהיא טָאה ןעמ רעבא ,גנוצ
 / יד סאג ןיא ןענָארטוצמורא | ןיילדנעק טלייחטרוארעפ טָאה רעטכיר

 רעד ףיוא זיא יז וצ ,ןענערפ רהיא ןעלָאז ןעשנעמ ידכ ,"עגיֵאג,
 | .ןירעגיאנ א ןערָאװעג רעטלע

 -עג טינ ךיז טָאה םירוּפ ףיוא זא ,טניימ ליּפש עגיזַאד סָאד
 א יבא טכער ןעוועג זיא סע ןוא ,לעיּפש םירוּפ א אקוד טרעדָאפ
 ןענַאק לָאז םלוע רעד סָאװ ןופ ,עריטאס א ,ךאז עשיטסירַאמוה
 טָאה "ןיילדניק בייוו ןייז טימ ןיילקעי בט ןופ ליּפש , סָאד .ןעכאל
 ןא ראפ ןענעיד טנַאקעג ןוא רעטקאראכ ןעלאקאל א זיולב טאהעג
 .ןעזיוהנאט ןיא םיבשות עשידיא יד ראפ רָאנ גנוטלאהרעטנוא

 - יד ןיא טרהיפעגפיוא טָאה ןעמ סלעיּפש םירוּפ א ראפ סָאװ
 עטסטלע סָאד .טנאקעב טינ זיא דנאלשטייד ןיא סאטעהג ערעדנא
 ןופ זיא זנוא וצ טכיירגרעד טָאה סָאװ שידיא ןיא לעיּפש םירוּפ
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 .םירוּפ יינ ןהעש ןייא , טסייה ןוא טרעדנוחרהאי ןעטנהעצעביז םעד
 וצ טלעוו רעד ןיא ןעגנאגעגוצ זיא סע יװ ,טלעטשעגרָאפ ליּפש
 *.ןעמהַאר םענייא וצ טצעזעג ןעמייר ןיא שביה ,ןעטייצ שרושחא
 ""טסירק בָאקאי סענַאהַאי) ץכ השמ דמושמ רעד טָאה 1697 ןיא
 .ראפ קיטש עגיזָאד סָאד ןעבירשעגרעביא יוקארק ןופ (רעבעל סונאי
 .רע רָאנ ,לייזנעגאוו טסיאארבעה ןעכילטסירק ןעטסואוועב םעד
 - ,טכאמעג טינ ךיורבעג םוש ןייק ןופרעד טָאה

 -יא ןיא לעיּפש םירוּפ עטסטנאקעב ןוא עטסראבגנאג סָאד
 .-נחעצטכא םעד ןופ ביױהנָא עמאס ןיא ןערָאװעג ןעפאשעג זיא שיד
 1708 רהָאי םעד ןיא ןערָאװעג טקורדעג זיא סע .טרעדנוהרהאי ןעט
 ןענַאזרעּפ יד ."ליּפש שרושחא איינ ןיש ןייא , ןעסייהעג טָאה ןוא
 - ,ןמה ,שרושחא ,רתסא ,יכדרמ : ןענייז לעיּפש ןעניזָאד םעד ןיא
 יי יי ."רעביירש, ןוא דתה

 .ץוח א .לעיּפש םעד ןיא זנטעש ןימ א סעּפע זיא "רעביירש,
 -"ייד רעד דמערפ טגנילק ,ָאטינ הלגמ רעד ןיא זיא רע סָאװ ,םעד
 ףראד ןופרעד ןוא ,עשידיא ןוא עשיסרעּפ יד ןעשיווצ ןעמָאנ רעשט
 .טאהעג ןעגיוא ענייז ראפ טָאה רעסאפרעפ רעד זא ,ןעגנירד ןעמ
 /יר ןערָאװעג טריזיטאמארד זיא סע עכלעוו ןיא ,קרעוו ערעדנא
 / -נא ןעמוקעגניירא ןענייז סע עכלעוו ןיא ןוא רתסא ןופ עטכישעג
 ןעבָאה טייצ רענעי זיב ,עשירָאטסיה יד ץוח א ,ןענָאזרעּפ ערעד
 ןופ עטכישעג יד טריזיטאמארד ןעטסירק ךס א רַאנ ןעדיא גינעוו
 - טָאה ריּפסקעש זא ,סייוו ףיוא ץראווש ןאראפ זיא סע ןוא .רתסא
 רעד ןעבעגעגנא טינ זיא סע .גנוריזיטאמארד אזא ןיא טלעיּפשעג
 / יד ןעװעג ןיא סָאד זא ,טנעכער ןעמ ןוא קיטש םעד ןופ ןעמָאנ

 / יא עכלעוו ,("רעטסע ןיווק ילדאנ,) "רתסא ןיגינעק עכילטעג,

 / ןיא ךיוא רָאנ דנאלגנע ןיא רָאנ טינ ראלוּפָאּפ ןעוועג טלַאמעד
 טָאה ןענאד ןופ זא ,הרבס עסיורג א ךיוא זיא סע .עּפָארייא ץנאג
 -ארד לעיפ ןיא ךרוד טהעג רעכלעוו ,רַאנ םעד ןעמונעג ריּפסקעש
 - "רתסא ןינינעק עכילטעג, יד קיטש םעד ןיא עקאט ןוא .ענייז ןעמ
 ןיא ןוא "ביירקס, שילננע ןיא טסייה סָאװ ,ןַאזרעּפ א ןאהראפ זיא

 | .רעביירש טצעזרעביא ןעמָאנ םעד ןעמ טָאה שטייד
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 םוצ סיואכרוד ןערָאװעג טכאמענ זיא "ליּפש שרושחא, סָאד

 טינ זיא סע .רעזייה ןיא ןערהיפפיוא םוצ טסאּפעגוצ ןוא ןעלעיּפש

 .סעיצארָאקעד ןייק טינ ךיוא טָאה ןוא ןעטקא ןיא טלייהטעגנייא

 ןיא ןעביילב ייז ןוא ןָאהטרעביא טינ ךד ז ןעפראד רעלעיּפש םירוּפ יד
  ףךיז טכאמ .לעיּפש םעד ןופ טייצ עצנאג יד רעדיילק עגיבלעז יד
 זיא םלוע ןרעסערג א ראפ ןעלעיּפש ןענָאק לָאז ןעמ ואוו ,ץאלּפ א

 -וק ןוא חירטמ רעלעיּפש םירוּפ יד ךיז ןענייז טינ זא ,טכער יאדוא

 בא ןעלעיּפש ןוא בוטש ןיא תיבה לעב ןעטיירב םוצ ןיירא ןעמ
 טינ רָאט קיטש אזא ,קיטש יד דניזענדזיוה ןייז ןוא םהיא ראפ

 ןיא גָאט ןייא רָאנ ןיא ןעלעיפש םוצ טייצ לייוו ,ננאל וצ ןייז

 .םיתכדילעב עלא ייב ןייז ןעמ ףראד גָאט םעד ןיא ןוא רהָאי

 ןטאקוד טיצוד ראּפ ןייא ,ןיילטייב שאד ףיוא רימ ןלעטש ַאד,

 ראּפ ןייא ,ליפ וצ רעוו ןטאקוט טיצוד ראּפ ןייא .,ןיירד ןסיש וצ

 ".ליצ רעד זיא רלאט טיצוד

 ןייא ייב קיטש רעייז רעלעיּפש םירוּפ יד ןעגידנע טימרעד
 .ןעטייווצ םוצ ןהענוצרעביא ךיז ןעלייא ןוא תיבה לעב

 -אשעג סיואכרוד זיא ?עיּפש םירוּפ עטנַאמרעד סָאד םגח ןוא

 ךיוא סע טזָאלעג רעסאפרעפ רעד טָאה ,ןעלעיּפש םוצ ןערָאװעג ןעפ
 -רעפ ןעפאשרעפ ךיוא ןָאק ןענעייל סָאד זא טנעכערעג ןוא ןעקורד

 -נַא טינ קרעוו ןייז ףיוא ןעמַאנ ןייז טָאה רעסאפרעפ רעד .ןעגינעג |
 ,ןעווענ זיא רע רעוו ,טסואוועבנוא םויה דע זיא סע ןוא ,ןעבעגעג
 ןעמאנ ןייז ןעטלאהעב טָאה רע וצ טסואוועבנוא ךיוא זיא סע ןוא
 - ,ןעקנעד וצ ךאזרוא ןא טאהעג טָאה רע לייוו רעדָא תווינע בעילוצ
 יו רָאנ .ןענירק טינ ראפרעד רע טעוװ חכ רשיי ןעסיורג ןייק זא
 טאהעג קיטש םעד ןענעװ טָאה רבחמ רעד ,ןייז טינ לָאז סָאד
 ,תורוש עכילטע יד ןופ ןהעז ןענעק רימ יוװ ,גנוניימ עטוג א רַאג
 ץ'פיוא םינוק עוויטקעּפסָארּפ יד וצ ךיז טדנעוו רע עכלעוו טימ
 : רעש

 ןעראוו שע זיא ןיטשנוק איד לא טימ ליּפש איינ ןיש ןייא
 - ןדרעוו טוג יוזא טינ ןָאט ביל ןייז ליואוו טרעוו סע ,טכארט רעד
 .טלעטשיג ךָאנ םייר םעד ןרעדיל גַאלק יניש ישּפיה טימ .טכאמיג
 (םהיא) ןיִא טרעוו וזא ,טרעוו ןפיוק שע רעוו ,רימ ןיפאה ראפ שאד
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 ןא זנוא טָאה אוה ךורב י"שה לייוו ,טלעג ןייז ןעסירד רעפ טינ

 שאד טכאמיג ףיורד רימ ןבָאה ןוא .ןייז וצ גיטשול ןבעג םירוּפ

 'נוא םיתב לעב ריא ךיוא םורד .ןייפ 'נוא שפיה ?יּפש שרושחא
 .ןפיול וצ (סנילפ ,לענש) דנעהיב ריא טמוק ,ןעננוי 'נוא םירוחב

 טלעג שאד ,ןֿפױק בא ליּפש שרושחא יניש שאד רימ טוט 'גוא
 ריא טרעוו ,ןזעל ןענירד טרעוו ריא ןעוו ,ןעסירד רפ טינ ךייא טרעוו

 ",ןסיגג רעדיוו טלעג רעייא

 םירופ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד זא ,סיוא טזייוו סע

 יד .טקורדעג ןערעוו וצ ןעוועג הכוז טָאה סָאװ שידיא ןיא לעיּפש

 ןופרעד ןוא די בתכ ןיא ןעגנאנענמורא רָאנ ןענייז עגידרעהירפ

 םייב ןעװעג ןח אשונ טָאה סע קראטש יוװ ,ןהעז וצ גנירג זיא

 | .םלוע

 -עב ליּפש סָאד .ַאטינ קיטש םעד ןיא ןיא גנולדנאה ןייק

 ,תואצמה יד .ןענַאלאיד עטרעפעפעג ןוא ענעצלאזעג ןופ טהעטש

 זיא ךאז ןייק ןוא ,עטסענטעמאה ןוא עטסבערג יד ןענייז ןעציוו יד

 ןַאהט ןאק רעקימָאק רעד .הֹּפ ?ובנ א וצ טרהיפ סע ןעוו סואמ טינ

 ךיז ףראד ןוא ?יוװ רע סָאװ ןעגָאז ןאק ,טסולעג ץראה ןייז סָאװ
 ןמה ןעוו .טינ ךאז ןייק טימ ןוא םיור ןוא טייצ טימ ןעטכיר טינ

 :רע טרעפטנע ,ךיז ןעקוב םהיא טסייה

 טסָאה איד ,ןעקוב 'נוא ןעניינ ןַאט ךימ ךיא לָאז איוו ,בנג,

 "ןעקור םענייד ףיוא ם ? צ ןייא ךָאד
 רע טדנעוו שרושחא נינעק םוצ ןיירא םהיא טרהיפ ןעמ ןעוו

 : ןושלה הזב םהיא וצ ךיז
 ןייא ראפ ןהעזינ ןא רָאיא ךיד טעה ךיא ,ךדלמ רעד טזיב וד,

 ,רנּפ בשיומ ןייא ראפ ,רענערט קירטש ןייא ראפ ,רעשאוו ןיּפמאוו

 שאד רחאמ .רנאי ןיצאק ןייא ראפ ,רנאלש טנוה ןייא ראפ

 איצ ןוא ...ןקעטש םעד רימ טלאה ,טשיב ךלמ רעד אוי איד

 אוד שאד ,ןייז ןננורדינ זופ ךא .ךימ קעל ןוא ךיש איד זיוא רימ
 'נוא ךיוה ןיורק איד טָאה רדנא ןייא םוראוו ,טשיב ךלמ רעד אוי

 ןבוא לקנעב שאד טסָאה אוד 'נוא ,סיפ איד רעטנוא ?קנעב שאד

 וטסליװ ,רּפמולש ןייא ןיב ךיא ,ךלמ ינודא ,ןעטנוא ןורק איד 'נוא

 : ןיא ןיב ךיא ,ףלמ ינודא ,ןיכדש וצ רימ קעמש ,ןביולג טינ רימ
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 .זיוא טרעהיג ךיא בָאה ,טצילפינ רעייא בָאה 'נוא ןסעזיג רלאוו ןייא
 -איורפ גנוי ירקאוו הניש ןייא ריד לָאז ןעמ ,ןפור זיוא !נוא ןאיירש

 ףיד בָאה 'נוא טכאנ 'נוא גָאט ןפָאליג ךיא ןיב 'נוא .ןכוז זיוא
 .ןייא לומ ןייא ץינש .טכאינ ןגָאז ךיא לָאז ,טכאמינ הניש ןיייא

 ןייא איו ליזענ ןייא ,הלייז ןייא יו הליימ ןייא ,ץלאה רענלעוו

 ראּפ ןייא ,ןירעב ןייא ןופ תחת ןייא איוו ,ןירעטש ןייא .ליזעח טיוט

 איד איו יא ,ןיציצ ראּפ ןייא ,ןראמ איד איוו יא ןירא הניש

 ןייא איוו זא א"יו ילּפעק ?דאנ ןייא איוו זא ילּפענ ןייא ,ןיציּפש

 .רד .הקשטעווק יטראד רפ ןייא איוו זא א"יו .טיורב באל ןשורג

 דיימ ירדנא ןייא ,ריא ייב זיא ךופה םלוע ןייא ,ךלמ ינודא ,ךָאנ

 .ןעגיוא יטור טָאה איז 'נוא ,ןעניוא יצראווש 'נוא ןקאב יטור טָאה

 .איז טָאה ,ןעטנוא טָאה ירדנא ןא שאו .ןיקאב יצראווש 'נוא

 ייז ,ןמה .ןעטנוא איז טָאה ןבוא טָאה ירדנא ןא שאוו 'נוא .ןבוא

  רימ וטשרעוו ,ךלמ ינודא .ןעטנוא איז שוק 'נוא (?חומ) הקימ דיה
 וטסגערפ םעראוו .ןעקנעש השרד ןייא ריד ךיא לע ,ןבענ תונכדש

 טסרעוו אוד זא ,ןעקנעש ריד רעוו דיא ? רַאנ רטלא ,ןעד שאוו טינ

 .,ךלזיחאדג יטלא איירד ךיא בָאה םייה רד .ןעקנערק ראי וצ ראי
 םורא ןזייא ןטלא ןעד רעטנוא ךלזינלאח ינגול רפ יטלא יירד !נוא

 רעד ףיוא ןטעב ךימ וטשלָאז ןול וצ .ןקנעש ריד דיא רעוו ,ןילנוק

 ןייא דאס ךייא ריד לעוװ ךיא ,ךלמ ינודא .הנותח רעד ראפ הלימ
 אוד ,ןאטב ךיז טָאה 'נוא טקוטעג ךיז טָאה הכלמ איד ,ןמיור

 .",ןארד ןפיירג ןנעק טינ טשרעוו |

 - ןעבעלק ךיז ןעלַאז רעטרעוו יד זא גיטיונ טינ ךיוא זיא סע
 ןעבָאה לָאז טרָאוװ א זא ,טינ ךיוא וליפא ןוא ןרעדנא םוצ סנייא
 :גננוטיידעב א סעּפע

 קי ; טנַאז ןוא יכדרמ אב |

 'ניצ ניינ 1וא סקעז .האיופ ,האיר
 :-א ,תואינש ןוא ,תואירט ןוא ,תועירּפ

 ?אמרעמיצ ןעד רעביא ,רעדיינש ןעד רעביא ,רעטסוש ןעד רעב
 שאד רימ טָאה רע .דימש ןיכאק ןעד רעביא ,רלבנ ןבוא ןעד רעביא

 איו .ריט רעד ןופ ןענָאז ךיא לָאז ,טכאמיג ןיילק וצ ...ןופ דאל

 | "? ןאנ ןארא ךיא לָאז
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 רעד ןיא םתס טדער רע וצ .הֹּפ לובנ ןיא רקיע רעד רָאנ
 .ץאז א בא טכוז רע וצ ,ךנת ןופ קוסּפ א ןיוא טלאפ םהיא וצ ,טלעוו

 ןעטיבעגסיוא טרעוו ץלא ,תוניק ןופ וצ תוחילס ןופ וצ תורמז ןופ

 .וצ טגנילעג םהיא רהעמ סָאװ זא ,םיוא טזייוו סע .הּפ לֹובִנ ףיוא

 ץלא ןיא ,חלפת א ןופ זורח א טימ םזיניצ ןעבארג א ןעּפינקרעפ
 ם'נמה ןענגעװו יכדרמ ןַא טנַאז ןעמ ןעוו .האצמה יד רעסערג

 ײבק ףיוא ןהענג טעװ רע זא ,רע טרעפטנע ,ןעדיא הףיוא הרזג
 7 | / .תובא

 .ןיינא יכדרמ טמוק

 . איז ףיא טלָאװ ,אד רעוו לעדיימ ןיש ןייא ןעוו ,התא ףורב,|
 .טינ איז ןעוו 'נוא ,ןטימ רעד ןיא ןגיל ןזָאל לָאז ךימ איז זד ,ןטיב

 .רעוו ךיילג סע ןעוו ,חנשדק רשא ,?ליטש ןגייווש ךיא ליוו וזא ,ליוו

 תונכנשכ .,,הנאי הכעהש רבירד ןעכאמ ךיא ?יוװו ,הנמלא יגנוי ןייא

 ךרע לא .םידש הניטכאז םשל אינ (תירבל תנכנכש) סיר בייל

 ,ןרעו רע לאז הטארפ ,הטארפ ןרעוו לָאז ןמה זא .התא םייּפע
 .ףוא םהיא ןעלָאז םירעוו איד ,םירעוו איד םיא ןעלָאז ןישע ףיוא
 םיא ןא לָאז ןישעג רפ ,ןישעג רפ םיא ןא לאז טָאג זד ,ןישע
  ןכערב לָאז ןמה זא ,אירפ 'נוא טאּפש ,טאּפש 'נוא אירפ ,טָאנ

 םיא לָאז ץרעה שאד ,ןעכערב וצ רע לָאז אינק איד ,אינק ינייז
 ןמה זא ,(בשוי ךלמ לא) בשויה ?קעמ וה ...ןעכערקוצ
 ןראפ ףיוא לָאז ןמה זא ,ארקיו ,בשומ ןיא ןעמוק לָאז הֹּפָאק ןייז
 ןיא ארקמ ןייא ,ןעטנוא ארקמ ןייא ,ןבוא ארקמ ןייא ,ארקמ ןייא

 אדאוו רפשאק ,אנחלס ...ןקיטשרעד דלאב לָאז ןמה זא ,ןטימ רעד
 ..(=אווישארּפ יטעשטא אּפעלצ אהורד ,אמראח אזדעי ,אקאסיוו

 לעדיימ ןיש ןייא ןעמ ןעוו ,טשול א טינ שאד זיא ,ךלמ לדיפ א

 ןעמ ןעוו ,שקינ ךָאנ שלא זיא שאד א"יו ,טסורב רעד ןיא טפיירג

 שה... . . .  .טשיוװ רד טעב םיא ריא אייב טינ ךימ

 י . . . . . .ףיוא רימ זיא ,ןערהָאפיג לָאמ א גיצּפייל ףיוא ךיא ןיב
 . אוק תעניימ רימ ןיא ,ןמוק םייה רדיוו ךיא ןיב ןערָארּפינבא

 . ענייא ןעטיידעב רעטרעוו סקעו עטצעל יד ,ץאז רעשיליוּפ ַא 5

 ,וויִשראּפ זיא עטירד יד ןוא גידעקנוה עטיוווצ יד ,דנולב זיא
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 ןבעג (םכילע םולש) ךאקעל םולש רימ טָאה 'נוא ןמוק ןגיקטנא
 איז טָאה סופ ןטשרדעפ ןעד טימ 'נוא ,סופ ןטשרעטניה ןעד טימ
 'נוא טלטישג בלול איז טָאה קע ןעד טימ 'נוא ,טּפאלקיג הנאשא

 יג אנעשוה ךא טָאה ןוא ןזָאלבינ רפוש איז טָאה ןעטניה ןעד טימ

 שיילפ הגיכלימ טימ םירוּפ תודוס רימ ןמ טָאה ךדָאנ רד 'נוא .טכאמ

 בָאה ןוא ,ּפוז ךלימ רעטוּפ הנשיילפ ןייא 'נוא טכאמינ ןיּפארק

 ןופ ?יסארג נוא ץיּפשרוא ןופ ןילאט םעד טיירבינ ףיורד

 | ",ץיוולשופ

 ןעוועג ןעביוא ןיוש זיא סע סָאװ ,ןענַאמרעד ךיז ףראד ןעמ

 רעד ןענאוו ןופ ןוא םירוּפ ןופ רעטקאראכ םעד ןענעוו טגָאזעג

 יוזא יו ,ןהעטשרעפ וצ ידכ ןעמונעג ךיז טָאה רעטקאראכ רעגיזָאד

 -רעפ רעד .ןעדיא ייב ןעזייוו רָאנ טנַאקעג סרַאפ אזא ךיז טָאה

 רעדנא ןייק טינ טהעטשרעפ ?עיּפש שרושחא םעד ןופ רעסאפ

 -רעביא יו המכח רעדנא ןייק ,םזיניצ ןעבָארג א רָאנ יו האצמה

 ,לוונמ א סיורא טמוק יכדרמ .בָארא ּפָאק ן'טימ רעטרעוו יד ןרחעק

 רעד ,טרהעקרעפ ;ןוא ,גנוי רעבארנ א ,שנעמ רענעברַאדרעפ א

 רעכלעוו ,קיטש םעד ןיא רעגיצנייא רעד זיא ןמה ,םידוהיה ררוצ
 ןיא ןענעצס רַאּפ א .סעשיגארט ,סעכילשנעמ סעּפע ךיז ןיא טָאה

 לשמל יוזא .שיטאמארד ץנאג סיורא ןעמוק טרירוניפ ןמח עכלעוו

 רעד ןוא טעב ןיא הכלמה רתסא וצ ןעלאפעג זיא ןמה יוװ םעדכָאנ

 ןיא ,ןעגנעהוצפיוא םהיא טערקעד םעד ןעבעגעגסיורא טָאה גינעק

 -סריפ ןוא ןעפארג יד טנעראוו ןוא דניז ענייז ףיוא הדותמ ךיז רע
 .ןעּפעשטרעפ טינ ןעדיא טימ ךיז ןעלָאז ייז ידמו סרּפ ןופ ןעט

 | ןמח רמוא
 ןהייצ רפ דניז יניימ ךָאד רימ אוט ! טָאנ רעניטכעמלא ..,

 לעוװ ךיא .ןבעל ןיימ לאמ שאד ךָאנ רימ קנעש 'נוא ,ןבעג רפ 'נוא
 ןייק ןוט ןָא רעמ ןידוי איד ?יוװ דיא זלא ,דייא ןייא ןרעווש ריד

 םעד ןופ לָאמ ןייא ךָאנ ךָאד רימ ףלעה ,טָאנ רעניטכעמלא .דייל

 יאוד איוו זלא ךָאד ךימ םרישיב 'נוא ,דנאה רנייז שרושחא גיניק

 טשאה "נוא ,דנארב שייח ןעד ןופ 'יקזחי גיניק ןעד טמרישיב טשַאה

 םעד זיוא ןפלָאהיג םיא טשאה 'נוא (ןעביוהרעד) ןבוח רד ךדוה םיא
 'נוא ןהייצרפ דניז יניימ רימ אוט ,טָאנ רעגיטכעמלא .ןבוא ךלאק
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 ןאמ ןמורפ ןעד יכדרמ ןדוי ןעד רפ ךימ טיהב 'נוא ,ןָאט ןבעג רפ

 רימ ןא לָאז יכדרמ רוי רעד זר ,ןהעשינ דייל ןייק ךָאד ךימ זָאל ןוא
 ",ןהעז שינכאר ןייק

 : דנערהיר זיא בייוו ןייז טימ ךיז ןענעגעז ןייז

 זד ןזעווינ זיא טיב ןיימ לא ,ןיימ הבייוו שביל ,הבייוו ,דא,

 -רעמש יניימ ןאיוש טשלָאז 'נוא ,ןיירא ןעמוק רימ וצ טשלָאז אוד

 לָאז ,ןמה ץנירּפ ,ןאמ ןייד שלא דאש ןייא טינ זיא ,ןייּפ 'נוא ןיצ

 -רעדניק איד ,ןיימ הבייוו שביל ,הבייוו ךיוא םורד ? ןייז ןגנאהיג

 יינש) יזייוו אינש ינייד ןא אוד שאוו ,ןייז ןלאפיב ריד ןלָאז ךאל

 ץראווש ןייא זא איז טלאה 'נוא ,טגיוזיג טשַאה טסורב (עסייוו

 לי שנייא ךָאנ ,הבייוו שביל ,חבייוו ךא .גיוא םענייד זיוא ליפא

 םעד ,ןמה ץנירּפ ןא ןקנעדינ טשלָאז אוד זד ,ןָאט ןלעפיב ריד ךיא

 טָאה טוט ןעד ןופ רבא ,ןזעוויג רע זיא רעה טאר ןייא .ןאמ ןמורפ |
 ךָאנ ,הבייוו ,שביל הבייוו ,דא .ןזעניג ןרעוו טנַאקיג טינ רדייל רע

 ןלוה טרעוו ןוא טמוק ?לבייט רעד ןעוו .ןלעפיב ריד ךיא אוט שנייא

 רדיוו ןמענ ןזָאל ךימ אוד טשלָאז ןאנלאג םעד ןופ 'נוא ,ןלוז יניימ
 ,ךא .בארג שרעטאפ ןיימ ףיוא ןניל ןזָאל ךימ טשרעוו 'נוא ,בָארא

 ,ןגָאלק 'נוא ןענייוו !נוא ןאיירש אוד טשרעוו יו ,הבייוו שביל אוד
 שביל יד ךא .ןבָאה (רהעמ) ןימ טינ טשרעוו ןמח רעה ךימ אוד ןעוו

 ,ןמורב וצ 'נוא ןאיירש וצ ןימ םענייק רביא טשַאה איד ,הבייוו

 לבייט רעד ןיא ןעוו 'נוא .ןעמורפ םעד יכדרמ ןדוי ןעד רביא זלא

 .,ןמוניג קעוו ןייא רָאי גיצנאווצ !נוא ףלעווצ רפ טעה| (לעווייט)

 ךא .ןמוק ןבעל ןיימ םוא טינ דנוציא ןמה ץנירּפ ךיא רע זלא

 רביא .ןבייל םעניימ זיוא ץרעה שָאד ּךָאד טזיב אוד ,שביל הבייוו

 ,טכאנ יטוג ןייא טימ רעד .ץרעה שגנוי ןיימ טגנירּפשוצ ריד

 .ץַאש טנעזיוט ,אוד

 -ָאמראה ןמח ינוא וכדרמ ןופ גנורעדליש עטרהעקרעפ ןימ ַאזָא ,

 ןעוועג זיא סָאװ ץלא .םירוּפ ןופ טסייג-דופח-םלוע ן'טימ- טְרונ

 .גָאט םעד ןיא טָאה רשכ ןֹוא טוג ראפ רהאי ץנאג א ןעמונעגנַא

 עיּפש םירוּפ סָאד .רילָאק ןעניד'דּפיה א ןעגירק טפראדעג םירוּפ ןופ

 -עלגרעפ ךרוד טסנוק טהעז סָאװ ,םוקילבוּפ א ראפ ןעפאשעג זיא
 .א ןוא ,הקשמ טימ טּפאזעגנָא זיא ערעפסַאמטא יד .ןעגיױא עטרעז
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 | - ,קזוח ןופ םינּפ א טאהעג טלָאו קיטש עטסנרע רחעמ
 -רעד יז טָאה לעיּפש םירוּפ סָאד ןעו טייצ רעד וצ רעבא

 רעד ןיוש זיא ,טרָאװ ןעטקורדעג א ןופ הגרדמ רעד וצ ןעביוה
 -לעטימ רעד ;אּפָארױא ןופ ןעדנואוושרעפ טסייג לאווענראק רע'תמא

 ,ןעבָארגעב ןעוועג גנאל ןיוש ןיא םיגהנמ .עבָארג ענייז טימ רעטלא

 - ןעטרעפעפעג ןייז ןערָאלרעּפ ךיוא טָאה םירוּפ רעשידיא רעד ןֹוא
 'טָאה הפ לובינ רעבארג ןוא .ת" ייאמה עטרעּפמולעגנוא יד ,םעט
 .טרפב ,ןעדי א ערע' בושח יד ןערעו; ןעלעפעג יוזא טנַאקעג טינ ןיוש
 טינ ןענייז סָאװ ,ןעגיוא טימ ןענעייל' טנַאקעג ייז טָאה ןעמ ןעוו
 .עטנַאמרעד סָאד .תורכש ןופ ןאמוט א טימ ןעגיוצרעפ- ןעוועג

 .,ןעניוא יד ןעסירעג טָאה טרָאװ טקורדעג א סלא "?יּפש שרושחא,
 'טּפשמ'רעפ | ןעבָאה זיימ ןא טרופקנארפ ןיא ינּפ עשידיא יד ןוא
 דעגנעמאזוצ טָאה ןעמ ןוא ,הפרש וצ לעיּפש םירוּפ עגיזָאד סָאד
 | | -- ,ייז טנערברעפ ןוא ןעראילּפמעזקע עלא | עבולק

 .ע'בושח יד זא ,ןעסייחעג טינ רעבא טָאה ןענערברעפ סָאד
 'ףיוא קיטש א ןעלעיּפש ןענעג ןעכערבוצסיוא סעּפע ןעבָאה ןעדיא
 .עכילטע טימ ,טהָאטש רעניּבלעז רעד ןיא זא ,ןעהעז רימ .םירוּפ
 .גרעבמיל ןופ ןאמרעב רעסיוועג א טָאה ,1710 ןיא רעטעּפש האי

 :ו ןעמ ןוא "ףסוי תריכמ , ןעמָאנ ן'טימ לעיּפש םירוּפ א ןעבירשעגנָא

 טימ ןוא ןעמויטסָאק ןוא סעיצארָאקעד טימ טרהיפעגפיוא סע טָאה
 'טָאה ןעמ .וצרעד טרעדַאפעג ךיז ז ןעבָאה סָאװ םירישכמ ילכ עלא
 !"עיּפש יד .תונכה עסיורג טכאמעג) .גנורהיפפיוא רעגיזָאד רעד 'וצ
 'וצ ןוא הבישי! רעטרופקנארפ רעד ןופ םירוחב ןעוועג ןענייז רעל
 ' טינ .גארּפ ןוא גרובמאה/ ,ןופ- .ערעדנא ךָאנ ןעמוקעגוצ וענייז ייז
 'דויטסאק ןואי :סעיצארַאקעד טימ טרהיפענפיוא סע ןעמ .טָאה רָאנ
 ' ןעמ .ןעטקעפע יילרעלא טכאמעג ךיוא ייברעד טָאה ןעמ רָאנ ,ןעמ

 ןרענוד .טרעהעג 'ןוא רעייפ זהעזעג) "גנולעטשראפ רעד ייב טָאה

 .סָאד :ןעכאז עכילרעדנואוו :ערעדנא ךָאנ ןוא לעמיה-םעד ןהעזעג ןוא
 "ןעדיא רעטרופקנארפ יד ףיוא םׁשֹור ןעסיורג א טכאמעג טָאה קיטש

 - - .ןע' שֹורח'נא גונעג טנַאקעג- טינ ךיז ןעבָאה יז ןוא

 ?ןעמ דא ,סיורג 'יוזא ןעוועג זיא קיטש םעד ןופ גלָאפרע רעד = |
 '?ףדא שדוח ןעצנאג םעד רָאנ םירוּפ רָאנ טיג טלעיּפשעג .סע :טָאה
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 .-רָאפ עלא ףיוא ןעבעגעג טינ רעבא טָאה ןעמ .טייֵצ ןעכאוו רעיפ
 ןעפאשעג ןיוש זיא טייצ רעד ןיא .קיטש עניבלעז סָאד ןעגנולעטש
 ייווצ יד טָאה ןעמ ןוא "תילנ ןוא דוד, לעיּפש םירוּפ א ןערַאװעג
 יוזא ןעוועג זיא רעטאעהט ןיא ףאלעג רעד .ןעטיבעג רעקיטש
 ייווצ ןעלעטשקעווא טזומעג ןעמ טָאה ריהט רעד ייב זא ,סיורג
 -עהט ןיא יװ יוזא רָאנ .גנונדרא ןעטלאהנא ןעלָאז ייז ןעטאדלָאס
 ,ןעטסירק ךיוא רָאנ ןעדיא רָאנ טינ טּפוטשעג ךיז ןעבָאה רעטא
 רעקיטש יד ןעטַאברעפ "רעטסיימיוב , רעטרופקנארפ יד ןעבָאה
 ,רעלָאט גיצנאווצ ןופ ףארטש א רעטנוא ןעלעיּפש ֹוצ

 'וירט ןעטלאהעג ךיז טָאה "ףסוי תריכמ , ןופ רעסאפרעפ רעד

 עיזַאטנאפ עש'רעטכיד גינעוו טָאה ןוא םישרדמ יד ןוא שמוח םייב

 רָאנ ןוא ,שמוח ןיא סָאװ ,עניבלעז יד ןענייז ןעדלעה יד .טכיורבעג

 -ַאנ םעד טנַארט רפיטוּפ ייב רענעיד א ,ירצמ א ,רעקימָאק רעד

 א ןא ,השק סיוא טהעז קילב ןעטשרע ן'פיוא .גנירעהלעקיּפ ןעמ

 'רוניפ עטנאקעב .א זיא סָאד רַאנ ,גנירעהלעקיּפ ןעסייה לָאז ירצמ

 -ניואווענ .רעדנעל עשיאעּפָארױא עלא ןיא רעקיטש סקלָאפ יד ןיא

 סָאװ ןעמָאנ א רעקיטש עכלעזא ןיא רעקימָאק רעד טנַארט ךיל

 -עהלעקיּפ רעקימָאק רעד טסייה דנאלַאה ןיא : הליכא טנַאמרעד

 -- ןעילַאטיא ןיא ,(ּפוז) שזאטאּפ ןישז --- ךיירקנארפ ןיא ,גניר

 וק) גנידוּפ קעשזד --- דנאלגנע ןיא ,(ןעשקַאל) ינַאראקאמ רָאיניס
 ןופ רעסאפרעפ רעד .טסרואוו זנאה --- דנאלשטייד ןיא ןוא (לענ

 טנרָאבעג רעקימָאק ןייז ראפ ,ןעהעז רימ יו ,טָאה "ףסוי תריכמ,
 -ַאק יד ןָאהטעגנָא ךיוא םהיא .טָאה ןוא ןעמַאנ ןעשידנעלָאה םעד
 ,ענהיב רעד ןופ ץל } ןעטריטנעטאּפ םעד ןופ רעדיילק עטריק

 ןענעק לָאז סָאװ .,ךאז ןייק ַאטינ ןיִוש זיא "ףסוי תריכמ ,, ןיא = |

 טסנרע רהעז ךיז טלאה רעסאפרעפ רעד .הפיה שפנ םעד ןענידיילעב

 פובנ ןעדער וצ טינ ךיז טביולרע גנירעהלעקיפ ןייז וליפא ןוא

 .ןעבָארג א טימ סיורא גנירעהלעקיּפ ךיז טּפאכ ץ? השעמ .הּפ

 .סָאװ םענייא ןופ קורדנייא םעד רעכינ טכאמ רע רָאנ ,טרָאװ

 א ןעזייוו וצ ךיז ט'הירב סָאװ ןוא ןייז וצ בָארג יו טינ טסייוו

 .ראפ טניימענ ןעוועג זיא "ליּפש שרושחא, סָאד ביוא .טײקבַארג
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 טאהעג ןיוש "ףסוי תריכמ , ןופ רעסאפרעפ רעד טָאה ןומה םעד
 ,םלוע ןערעסעב א ןעניז ןיא

 ןיא טלייהטעגנייא טינ זיא "ףסוי תריכמ , רעטקורדעג רעד
 -פיוא ןיא קיטש סָאד יוװ יוזא רָאנ ,ןענעצס ןיא טינ ןוא ןעטקא

 -קעפע יילרעלא טימ ןוא סעיצארָאקעד טימ ןערָאװעג טרהיפעג

 ךיז סע טָאה ענהיב רעד ףיוא זא ,ןעסױטשנָא ךיז ןעמ ףראד ןעט
 .ןעגנולדנאוורעפ ןהָא ןוא תוקספה ןהֶא טלעיּפשעגבָא טינ

 ךארּפש יד ןוא רערעווש א ןיא "ףסוי תריכמ , ןופ ליטס רעד

 טביולרע גנירעהלעקיּפ ןליפא ןוא עשטייד א סיואכרוד ןיוש זיא

 -רעד ףסוי ןעוו .טרָאװ שידיא לעיצעּפס א ןעקאהוצניירא טינ ךיז

 יד ןוא ןוז יד זא ,םולח ןייז רעדירב יד ןוא ןעטַאט םעד טלהעצ

 טרעפטנע ,טקובעג םהיא ראפ ךיז ןעבָאה ןערעטש ףלע ןוא הנבל

 | : בקעי

 (רעסיורג) רשורג ןייא טזיא שע .,דנומ ןייד טלאה ,הסוי,

 .םוטאד ןלעטש טשלָאז יסַאטנאפ ןכלָאז ךיוא אוד זלא ,דנורפא

 אוד ,עיצעּפש ןוא .םוטאפארב ןייק םיורט ענייק ןא ךָאד טזיא סע
 ןקוב ריד ןניק ךיז ,ןירעטש ףלייא 'נוא טנַאמ 'נוא ןוז טשגאז
 רטומ ןייד םעד ןיא ,ראוו ןדרעוו ךילנימ ןוא אי ןאק שאד .ןירעוו

 ןלא ,ןגעל וצ זיוא רעוו םיורט רזיד ןעד ,ראי ליפ טָאט טזיא לחר

 ןקוב וצ ןוא ןגעװיב ןטזומ רעדירב 'נוא רטומ ןייד טמאז ךיא

 יסַאטנאפ ןייא ראפ רימ ייב ןעסָאלשינ טזיא שע רבא .ריד ןגיק

 ".טייקשעראנ נוא

 | :יול וצ ןועמש
 ןרעװ רימ ,ןרימריפנוק .גנוטייצ ןייא ריד זומ ךיא ,יול,

 ".ןריּפַארטא דלאב ףסוי רעדורב ןרעזנוא

 ןייק םהיא ןעלַאז ייז רעדירב יד ייב ךיז טעב ףסוי ןעוו

 : יופ טרעפטנע ,ןַאהט טינ סטכעלש

 -יב זוש ןייז רימ ,ןערידנעפעדרעפ רעד שקינ טפלעה שע,

 אוד טשלעז איילרא ?יפ איוו ,ןריטאלפ טשנאק אוד זלא טשואוו

 .ןרהיפ ןטלָאז רטאפ םרעזנוא וצ םורדיוו ךיד רימ ןעוו ,ןרינראּפש

 טימ רעד ,ןיינא בורנ רעד ןיא םיא ףראוו ,ןועמש ,ךיוא םורד

 | ".ןייז סאל רנייז רימ
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 ןענעיד ןעק ףסוי תריכמ ןיא רָאמוה םעד ןֹופ לעיּפשיײב סלא
 טסייה רענעי ןעוו ,ן'רפיטוּפ טיג גנירעהלעקיּפ סָאװ ,רעפטנע רעד

 : םילאעמשי יד ןעלהַאצעב ֹוצ רעריסאק םוצ ןהענ םהיא
 טלעפיב ,ןבירטיג ףיוא רניד ןאיינ ןייא טבאה אי ריא ןונ ,רעה

 םילב רע אז .ןבירינ רביוז טלאה טערקעט שאד רע זלא ךיוא םיא
 טינ ישארוק איד רע לָאז ,ןמוניג ןייא טָאה רפלוּפ םאראלב םולב
 רימ טנעק ןהעג ךָאנ טשנוז םיא רימ ןאוו ,ןמוק וצ ףיורד ןעבאה
 | .ןהעטשיב ...םיא ?אמ

 ,טרָאװ ןעראבקורדנוא ןא ראפ ןעהעטש ךאלעטניּפ יד
 עיינ א ןענעישרע זיא 1718 ןיא ,םורא רהַאי עכילטע ןיא

 -נוא םאדרעטסמא ןיא ,טקנייד ןעמ יוװ ,טקורדעג ,לעיּפש שרושחא
 -ייא ךיילנ ןפוא ןעיינ םענייא ףיוא ליּפש שרושחא ; ןעמָאנ ן'רעט

 טימ ןוא ".ינש םוגרת סיוא ןעגיוצעגסיױא זיא ןוא ארעּפא רענ
 ערעדנא ןא טקורדעג נארּפ ןיא ךיז טָאה רעטעּפש רהָאֹי ייווצ

 טָאה ןוא ןעמייר ןיא רתסא תלגמ ןופ טריזיטאמארד ?עיּפש םירֹוּפ
 דוד ןופ םידימלת יד ןוא "שרושחא טע רתסא אטקא, ןעסייהעג

 גארּפ ןיא טרהיפענפיוא קיטש סָאד ןעבָאה הבישי סמײהנעּפָא
 -וּפ טימ , רעטאעהט ןעכילטנעפע ןא ןיא ענהיב רעניטכיר א ףיוא

 0 ",רמז ילכ ערעדנא ןֹוא ןעק
 ןעדיא יד ייכ ןערָאװעג ןעפאשעג ןענייז רעקיטש עגיזַאד יד

 סָאד ןוא ןהעצ רהָאי א ןופ ךשמ ןעצרוק םעד ןיא דנאלשטייד ןיא
 רעייז ןיא טכיירנרעד זנוא וצ ןעבָאה סָאװ רעקיטש עכלעזא ןענייז
 א ייז ןענעװו ןעבָאה רימ רעדָא םרַאפ רעטקורדעג רעלענינירַא

 -עג ןעפאשעג ןענייז רעקיטש ל?עיפ ןוא ,טכירעב ןענידנעטשלופ

 ןייק ןוא טקורדעג ןייז וצ ןעוועג הכוז טינ ןעבָאה עכלעוו ןערָאװ

 ןיוש ףראד ?עיּפש םירוּפ סָאד ?ןעֿבילברעפ טינ זיא יז ןֹופ רוּפש
 ךיז ןעביוה ןענייווצ ערעדנא ןוא שיֿמָאק סיואכרוד ןייז טינ רהעמ

 .געו א טנעפע "ףסוי תריכמ, רעד .םאטש .ןייז ףיוא ןעזייוו וצ ןָא

 יבא רער זיא לעיּפש שרושחא עיינ סָאד ןוא עידעגארט רעד ראפ

 -ַאר םעד ןיא .עטערעּפָא רעשירָאטסיה רעשידיא רעד ןופ תובא

 ןופ ןעניוצעגרעפיא ךיוא לעיּפש סָאד ךיז טָאה דׂשמ ןעצרוק ןעניז

 .-עהט א ןיא ויוה ס'תיבה לעב ןעטיירב םעד ןופ ןוא ףיוה-להֹוש
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 ןיוש ןעבָאה ןעננולעטשרַאפ יד .ענהיב רעגיטכיר א ףיוא רעטא

 -ןוא ",ערעּפָא .רענייא ךיילג, קיזומ ,גנאזעג - ,סעיצארָאקעה .טאהעג

 .ןעצנאג א רָאנ ,םירוּפ ןופ גָאט םעד ןיא רָאנ טינ ןעבענעג ןערעוו

 -רעל סָאװ ,ןעשנעמ ןופ ןעבירשעג ןערעוו סלעיּפש םירוּפ יד .שדוח

 .םירוּפ יד ןוא ,םינבר ןייז וצ ךיז ןעטיורג ןוא דומלת םעד ןענ

 י - . . ; .תובישי עטסערג יד ןופ .םִירוחב ןענייז רעלעיּפש

 :רעטאעהט .ןעשידיא .ןופ ביֹוהנֶא רעד ךיז טָאה דנורג ןיא -

 -=פהוש ןופ ןעגנורּפשענסיױרא זיא סָאװ רעטאעהט א טסייה סָאד --

 יד ןופ חמכסה רעד טיִמ קלאפ ןעצנאג ן'ראפ ןעפאשענ ןוא ףיוה

 רעד ןופ ןענעכער טפראדעג -- ןעדיא עטסמירפ ןוא עטס'רשכ

 . ןעטנהעצטכא םעד ןופ ביוהנַא םעד ןופ טסייה סָאד ,טייצ רעגיזָאד

 .וד ;רעקיטש יד טייצ רעד ןיא ןיוש ןעבָאה רימ .טרעדנוה-רהאי

 .ערעדנא ןוא ןעקיױּפ , יִד וליפא ןוא םוקילבוּפ סָאד ,רעלעיּפש

 .א זיא רהאי עכילטע עצרוק  ןיא טירשרָאפ רעד ."ןעטנעמורטסניא

 ..טלעקיווטנע יוזא ךיז טלָאװ רעטאעהט סָאד ןעוו ןוא רעגידלאוונ
 .רעכלעוו וצ טסייוו רעוו ןעכיורגרעד טנַאקעג סע טלָאװ .רעטייוו

 .שרדמח תיב רעניבלעז רעד ,ףיוה-?הוש רעניבלעז רעד רָאנ .הנרדמ

 .טזומענ ךיוא טָאה ,ןעבעל ןעבעגעג לעיּפש םירוּפ םעד טָאה סָאװ
 -עכלעוו טימ .,םיגיסו םירדנ עלא טימ סע ןעמאצמורא ןוא ןעטנעּפ

 םירוּפ םעד .טמאצענמורא ןוא .טעטנעּפעג ןעוועג זיא ןיילא רע
 :ןיא . גיבייא ךיז ןעהערדוצמורא טע'מתח'עגנַא .ןעוועג זיא לעיּפש
 ;םנָאקעג טינ } םהיא ןופ ךיז טָאה ןוא זיירק םענעטלָאשרעּפ םעד

 : .,ןעסיירסיורא

 :שרושחא ןופ םרָאפ רעשימָאק רעד ןיא ייס לעיּפש םירוּפ .סָאד |

 .ףיז טָאה ףסוי תריכמ ןופ םראפ רעשיטעהטאּפ רעד ןיא ייס זוא

 .עכלעזא טָאה ןעמ .תורכש ןופ תוכז ן'טימ רָאנ ןעטלאה טנָאקעג
 :ןוא םירוּפ ראפ ןעכאוו ייווצ וליפא ןעלעיּפש טנָאקעג רעקיטש

 .רעד ןייז טזומעג .טָאה םירוּפ רעבא ,םירוּפ ְּךָאְנ ןעכָאװ ייווצ

 :ףיז טָאה רעטאעהט ןעלעיּפש ףיוא רתיח רעצנאג :רעד ,רעטנעצ
 .וצ . הוצמ א זיא םירוּפ ןופ טייצ רעד ןיא סָאװ ,ןופרעד ןעמונעג

 .-נוברעפ זיא בוט םוי ןעגיזָאד םעד טימ סָאװ ןוא ךיז ןייז חמשמ

  ,גנוטלאהרעטנוא ןימ א ןערהָאי עטרעדנוה עגנאק ןופ .ןעוועֶג ןעד
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 - תריכמ , ןיא טָאה שרדמה תיב רעד .ןעלעיּפש ט'רשכ'עג טָאה סָאװ
 טע רתסא אטקא, ,"תילג ןוא דוד גינעק ןופ ןהָאיצקא , ,"ףסזי
 / ַאד ןוא ,ארטלוא סולּפ ןָאנ ןופ עפוטש יד טכיירגרעד "שרושחא
 : .ןהעטש ןעביילב טזומעג טסנוק שרדמה תיב יד טָאה

 /טע רתסא ַאטקא, ?לעיּפש סָאד זא טנַאמרעד ןעבָאה רימ | 
  ענהיב רעגיטכיר א ףיוא ןערָאװעג טרהיפעגפיוא זיא "שרושחא
 ןופ םידימלת יד ןופ "ןעטנעמורטסניא ערעדנא ןוא ןעקױּפ , טימ
 -ייוו רימ ,בר א ןופ םכסה םעד טימ טסייה סָאד ,םייהנעּפָא דוד
 עדנערעדנאוו/ ןערהָאפעגמורא ןענייז גנאל טייצ א זא ,ךיוא ןעס

 -רעּפער רעייז טלעיּפשעג ןעבָאה ןוא םירוחב חבישי ןופ סעּפורט
 ןפוא םושב ןעמ רָאט ןופרעד רעבא ,ןעדיא ?הוש עמורפ ראפ ראוט
 -ניּפ יד ףרוד ןעקוק וצ ןעבױהעגנָא ןעבָאה ןעדיא זא ,ןעסילש טינ
 - "רעד ןעבָאה םינבר יד זא ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ רעטאעהט ףיוא רעג
 עטרעדנוה עגנאל ,עננאל עלא יד ךרוד .חמכסה רעייז ןעבעגעג וצ
 רעטאעהט ףיוא קוק רעשידיא רעד ךיז טָאה תולג םעד ןופ ןערהָאי
 / םעילוצ טָאברעפ רעגיבלעז רעד .טרעדנעעג טינ .רָאה ןייק ףיֹוא
 .ןיא םינבר עטצעל יד זיב םיאנת יד ןופ טייצ רעד ןופ םיצל בֵׁשֹומ
 .ראפ ןעבילבעג זיא רעטאעהט .טפארק רעלופ ןייז ןיא ןעבילבעג
 - רעכלעוו ןופ ,ןָאיצוטיטסניא עדמערפ א ןעדיא שרדמה:-תיב םעד
 - נוצסיוא ןא ןעוועג טריטיצ זיא ןעביוא .ןעכייוו ןעפראה ןעדיא
  -אעהט ןָא טפור רע ןעכלעוו ןיא ,ףעירב א ס'בַאַאבַא לאומש ןופ

  סָא ,ּרעניצנייא רעד ןעוועג טינ זיא רע .,דניז ןופ טסענ א רעט

 ?ץישעבייא ןתנוי יבּר .רעטאעהט' ףיוא טקוקעג קערש אזא טימ טָאה
 -"מהירעב א ,רענערּפ ןתנוי יבר ןעמָאנ ן'רעטנוא טסואוועב רעסעב

 : סיוא ךיז טקירד ,טרעדנוה רהאי ןעטנהעצטכא םעד ןופ בר רעט

 ןעמ ןַאק יו, : "שבד תורעי, ןיא תושרד ענייז ןופ רענייא ןיא
 .טציז ןעמ ןעוו ,םילשורי ןענעוו רעיורט םעד ןעצראה ןיא ןעגַארט

 - ";ןעלעיּפש ן ןעטנאידעמַאק יו וצ ךיז טקוק ןעמ ןוא רעטאעהט א ןיא

  ןופ ויטָאמ רעד זא ,ןעזייווסיוא ןַאק קילב ןעטשרע ן'פיוא

 ןעצנאג ןיא ךיז טָאה רעטאעהט ןעגעג | ןעליוורעדיוו ןעשידיא םעד

 יָאד יד ןופ ןוא .טרעדנוחרהאי ןעטנהעצטכא םעד ןיא טרעדנעעג
 . ץיק טינ ןיוש זיא וויטָאמ רעד זא ,ןעסילש ןעמ ןעק רעטרעוו עניז
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 רעטרהעלעג רעשידיא רעד ןוא ,רעלאנָאיצַאנ א רָאנ ,רעזעיגילער
 -על יד , קרעוו ןייז ןיא סולש אזא וצ עקאט טמוק וועל דלַאּפָאעל
 טינ רעבא זיא סָאד ".רוטארעטיל רעשידיא רעד ןיא רעטלא סנעב
 טקירד השרד רעדנא ןא ןיא "שבד תורעי, ןעגיּבלעז םעד ןיא .יוזא
 :יוזא טגָאז ןוא רעכילטייד לעיפ סיוא ץישעבייא ןתנוי יבר ּךיז

 הלגרב רשכ ריזחכ 'יה יתשו יכ ,ונבתכ רבכ הנהו,
 םישנ םוקמל תכלל םלגר רומשל ?ארשי ינבל ןכ תואנש שכ"מו

 ןירוקש םוקמל שכ"מו הריבע רבדל רשכומו ?גרומ םוקמ וא
 ,םורטאעט לע םש םיקחשמה ,איירּפא ,עידעמָאק ,ליּפשאיוש
 -טאעט יתב ולא -- בשי אל םיצל בשומב :ל"זח ורמא הזש
 -עט לע ןעטנאידעמַאקח םיקחושש ?"נה תומוקמ ונייהו םור
 שיאה ירשא ,, םילהת רמאל םכבבל ואלמ ךיא ,ונל יוא .םורטא
 םיצל בשומ םוקמב ובשתו םיכלוה םתאו "וכו ךלה רשא

 ",לנ'ה
 ןיא יתשו זא ,ןעבירשעג גנאל ןיוש ןעבָאה רימ ,טסייה .סָאד

 -רא- ןיוש אטישּפ א ןוא סיפ ע'רשכ טָאה סָאװ ריזח א יוװ ןעוועג

 ןופ ץאלּפ א ןיא ןהענ וצ טינ ןעטיה רעדניק עשידיא ךיז ןעפ
 א ןוא ,דניז ראפ טמיטשעב זיא סָאװ ץאלּפ ןיא רעדָא רעכייוו
 -עמַאק , ,"לעיּפשיוש , טפור ןעמ סָאװ ,ץאלּפ א ןיא ןיוש אטישּפ

 -ָאה ףיורעד ןוא .ענהיב א ףיוא טלעיּפש ןעמ ואוו ,"ארעּפָא , ,"עיד
 טניימעג זיא םילהת ןופ םיצל בשומ רעד : טנַאזעג םימכח יד ןעב
 ןעלעיּפש ןעטנאדיעמָאק ואוו ,רעצעלּפ עכלעזא ןוא רעטאעהט ףיוא
 ןיא ןענָאז וצ רהיא טגאוו יוזא יוװ ,זנוא וצ הייוו .ענהיב א ףיוא
 ַא ןיא םיצל ןעשיווצ טציז ךהיא ןוא "בשי אל םיצל בשומב , םילחת
 י . !רעטאעהט

 - ןיא טרעדנוהרהאי ןעטנהעצטכא םעד זיב ןעטייצ ס'סודרוה ןופ

 . עהט ףױא קילב ןעשידיא םעד ןיא ןערָאװעג טינ גנורעדנע ןייק

 -ַאק , ,"לעיּפשיוש , לעטעצ ןעטנעכערעגסיוא םעד ןופ רָאנ .רעטא
 ןופרעד זיא לעיּפש םירוּפ סָאד זא ,ןהעז וצ זיא "ארעּפָא, ,"עידעמ
 | .ןעפַארטעג טינ

 טינ רעטייוו ךיז טָאה סע ביוא ,לעיּפש םירוּפ סָאד עקאט ןוא

 . ?עטהעיפ ןעטצעל ן'זיב טעמכ ,גנאל ,גנאל ךאנ זיא ,טלעקיווטנע



 57 | רעטאעהט ןעשודוא ןופ עטכישעג

 -ארד עגיצנייא יד ןעבילבעג טרעדנוחרהָאי ןעטנהעצניינ םעד ןופ
 | .ןעדיא ןעמורפ םייב גנוטלאהרעטנוא עשיטַאמ

 -עה יִד ןעמונעגנָא לעיּפש םירוּפ סָאד טָאה שיאערבעה ןיא
 ןעטמהירעב םעד ןופ רעטסומ םעד ךָאנ םרָאפ עשיטאמארד ערעכ
 טָאה "רתסא , סעמעוו ,ןיסאר רעטכיד ןעשיטאמארד ןעשיזיוצנארפ
 יד ןעשיווצ ןעגנומהאכָאנ ןוא ןעגנוצעזרעביא עכילטע ןעפורעגסיורא
 "אר טצעזרעביא ןרעטלאה ףסוי טָאה יוזא ,רעביירש עשיאערבעה
 -ַאק ןמלק ,1795 ןיא ןעמָאנ ןעניבלעז םעד רעטנוא "רתסא, ס'ניס
 -ענעג ןעמָאנ א רתסא ךָאנ גנומהאכָאנ ןייז טָאה ץירטסיב ןעה
 ןיא ןעיו ןיא ןערָאװעג טקורדעג זיא ןוא "םיקדצה ?רונ , ןעב
 -ענסיורא 1827 ןיא טָאה טרָאּפאּפאר .י .ש ןוא ,1821 רהַאי םעד
 סניסאר ןופ ננוטייבראעב א זיא סָאװ ,"הדוהי תיראש , ןעבעג
 עגיבלעז יד טצעזרעביא ךיוא 1843 ןיא טָאה סירעטעל .מ ".רתסא,
 | ".רתסא םולש, ןעמָאנ ןרעטנוא "רתסא,

 -נָא טינ לָאמ ןייק לעיּפש םירוּפ סָאד טָאה שידיא ןיא רָאנ
 -נאנעג טייצ עצנאנ יד זיא יז םנה ,םרָאפ עשיסאלק אזא ןעמונעג
 -ייצעגנא ןענייז סָאװ ,ןעגנוטכיר ענעדיישרעפ ייווצ יד ןיא ןעג
 ןעמ סָאװ ,?עיּפש שרושחא םעד ןופ טייז ןייא ןופ ןערָאװעג טנעכ
 טפור טראּפאּפאר .י ,ש סָאװ ןוא טרופקנארפ ןיא טנערברעפ טָאה
 טסייה סָאד ,הלודג הלבנ "הדוהי תיראש , םֹוצ המדקה רעד ןיא
 תריכמ , סנאמרעב ןופ טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא דנאש עסיורג
 ןוא קלָאפ ןעשיווצ ןעננאגעג זיא סָאװ ?עיּפש םירוּפ סָאד ."ףסוי
 דַאנ ןעוועג זיא רעזייה יד זיא םירוּפ טלעיּפשעג טָאה ןעמ סָאװ
 -ייוצ רעד ןוא ,לעיּפש שרושחא ןעטנַאמרעד םעד ןופ טינש םעד

 סָאװ ייס ןוא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ייס לעיּפש םירוּפ ןימ רעט
 .טינ ןיא ןוא טסנרע רהעמ ןעוועג זיא די בתכ ןיא ןעגנאנעג זיא
 אזַא ןופ גנולעטשרָאפ א ןעוו ןוא ןערָאװעג טלעיּפשעג לָאמ עלא
 ערעסערג א ראפ ןעוועג סָאד זיא ,ןערָאװעג ןעבענעג זיא לעיּפש
 .ןעדיא הדע

 ןעטייצ ענעדיישרעפ ןיא ןענייז סָאװ ,ןימ ןעטייווצ םעד ןופ
 עצלַאטש יד, :עטסואוועב רהעמ יד ןענייז ,ןערָאװעג טקורדעג
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 ךירדעירפ) ר---ג ןופ ןעמייר ןיא לעיּפשיוש סעשימָאק ןייא " ,יתשו

 .(9) 1797 ,יולסערב ,(רעטָאנ םלעהליוו

 ' -רעיורט ןייא ",רתסא ןוא יכדרמ ךרוד ןעדוי רעד גנוטעררע

 .1800 ,םאדרעטשמא ,ןעזַאּפ סיוא בָאקאי ןופ לעיּפש

 .רעיפ ןיא עזזאּפ ענייא ",דנעגוט עטנהָאלעב יד, רעדָא "רתסא,
 ,אדרויפ ,ץרעה ףסוי ןופ טראדנופ רעשטייד שידיי ןיא ןעטינשבא

 ,חּפקת תנש

 לעיּפש םירוּפ ןימ ןעניזָאד םעד ןופ קורדסיוא ןעטסכעה םעדי

 רעכלעוו ,רעזנוצ םוקילא ןופ "ףסוי תריכמ , םעד ןיא רימ ןעפערט

 זיא ןוא םוקילבוּפ עדנעזעל סָאד סיואכרוד טאהעג ןעניז ןיא טָאה

 - ,1874 ןיא ןעוועג טקורדעג
 סָאד ןערָאװעג ןעמּונעגנָא אקוד ןיא קלאפ ןעשיווצ רעבא/

  ןיא הפרש וצ ןערָאװעגנ טּפשמ'רעפ זיא סָאװ ,לעיּפש שרושחא

 עלא ,?עיּפש םירוּפ םענעי ןופ טסיינ רעד טסייה סָאד ,טרופקנארפ

 טייצ רעזנוא עמאס וצ זיב ןעגנאגרעד ןענייז סָאװ סעיצאיראוו |

 -אשענ טָאה דנענעגנ עדעי .םהיא ןופ ןעגיוצעג הקיני רעייז ןעבָאה

 -ענייא ,ץיוו םענענייא ןעבענעגניירא טָאה ,חסונ םענענייא ןא ןעפ

 ייז ןוא רעניבלעז רעד ןעבילבעג זיא רקיע רעד רָאנ ,תואצמה ענ
  שרושחא ןעטלא םעד ןופ רעטסומ םעד ךָאנ טכאמענ עלא ןענייז

 ןעמעהטָא תואצמה יד ,רעבארג א םודעמוא זיא רַאמוה רעד ,לעיּפש

 -אפפיוא יד ,תוללק רהעמ טימ זיא הֹּפ לובנ אזא טימ טינ ביוא

 א ,האירב ענירדינ א זיא יכדרמ ,ענטעמאה עניבלעז יד זיא גנוס

  ןענייז טפָא .סינעפעשעב עניירנוא עסואמ א זיא רתסא ןוא לוונמ
 טימ זיא ,טרָאװ ראפ טרָאװ טינ ביוא ןעבענענרעביא ןעזארפ עצנאג

 : .םיוניש עניילק

 ןיא עינרעבוג רעוועליהאמ ןופ טמאטש סָאװ עיצאיראוו א ןיא

  טייצ רעטצעל רעד זיב טלעיּפשעג טָאה ןעמ סָאװ ןוא דנאלסור

 שרושחא ןוא ןברש םעד ןעשיווצ םינענעגעב יד טרעדלישענ טרעוו

 ; יוזא

 {כ ד ש

 "פאל יד טנארט סָאװ ,גינעק רעד ךייא אב ָאד זיא ואוו
 ? סיפ יד ףיוא ןיורק .יד ןוא ּפָאק ן'פיוא סעצ
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 :יוזא גינעק ן'ראפ ן'רתסא טרעדליש ןכדש רעד - }

 ;זָארנ א יו ענירג א ,עבארג א ,עצרוק א,

 .זָאנ רעד ןעדייב ייב ןרעוו ןעלָאװשינ ךייא ייב לָאז

9 6 9 9 6 3 1 ֿ 9 1 + 9 9 9 

 - ,בוטש ןיא תיבה תרקע ע'תמא ןא זיא איז

 ,פיּפעט םעד ּפָארא איז טמיוש לעברא םעד טימ

 | ,בוטש איד איז טרהעק ךוטראפ םעד טימ ןוא

 איד ןעטעברעפ ןוא ןעווייא איד ןעצייהנייא ףראד איז זא ןוא

 .טעב = |

 ,טעב איד ןייא טצייה ןוא ןעווייא איד איז טעברעפ

 ,ריביס זיב ןענאד ןופ זא בננ א זיא עטַאט רעד

 ןיא טרָא םענייפ םעד ןיא ךיז טניפענ עמאמ איד ןוא

 ,רהיא טימ םענייא |

 ? ןעלעפעג דייא זיא

 ".ןעלעטש סעקנאב ןעדייב ךייא ןעמ טעוו

 רעקימָאק רעד ךיז טשימ ,ן'רתסא שדקמ זיא שרושחא ןעוו

 | ; יוזא ןיירא

 | ת ח

 | | --- ירה
 ר ע קי מ ַא ק

 ,הייוו ןוא דניוו ,ףאלרעדניק ,ןעדייב ןייז ךייא לָאז

 | ת ח
 | --- תא |

 - הע קימ ַא ק
 ,טאלב א איוו ןיד עדייב ןערעוו רהיא טלָאז

 !ןת ח
 | --- תשרוקמ

 רע קי מ ַא קי
 ,(דנוה א יו טסליב וד) סעשערב אקַאבַאס קַאק
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 ןעמ סָאװ ,עיצאיראוו א ןופ ןעלעטש עכילטע ןענייז טָא ןוא

 ,קאדורנאוואנ ןיא נָאט ןעג טנייה זיב ךָאנ טלעיּפש

 (גינעק םוצ) ן מ ה

 .ןכדש רעשידיא א ַאד זיא סע ! גינעק-רעטאפ

 (יכדרמ וצ) | מ ח
 ,(ץירּפ םוצ) ! ַאנַאּפ ַאד ,יכדרמ

 יכ דר מ

 ,(טייצ ןייק בָאה ךיא) אמעינ וסַאשט
 { מ ה

 (? וטסוהט סָאװ) ? שיבָאר ָאצ

 יכ דר מ

 .(ןעשקָאל רענלאוו ךיא) ויַאשטַאק ןעשקָאל
 : יוזא טרעדלישענ טרעוו יכדרמ

 ,יאכערדנַאמ דיא-סופ...,
 תירב א ואוו ,הנותח א ואוו ,רעלטעב א ,רעּפעלש א

 טלהעפעג טינ רע טָאה ןעטרָאד

 ;:טלעטשענ רעלעט א ןוא

 ןעקוק וצ םהיא ףיוא טערטרַאּפ א

 ,ןעקור ן'פיוא ברָאה א

 .ןעקוק רע טוט דרע'רד ןיא

 : ןענַאז ךייא ךיא ל?לעוװ ןמיס א ךָאנ

 ".ןעקור םוצ טלעטשעג סעקנאב םהיא גנאל טינ טָאה'מ
 ללכ םענעמונעגנַא םעד ּךָאנ גינעק םוצ ךיז טלאהרעפ יכדרמ

 : יוזא ן'רתסא טרעדליש ןוא לעיּפש םירוּפ ןעטלא םעד ןופ

 עלעדיימ ַא ןעבענ ריד לעװ דיא,

 ,לענ רעטרע ןיא ,ןירנ רעטרע ןיא
 | ,טערטראּפ א וצרעד

 .טערטוצ סיפ יד טימ שטָאכ

 קאלוק א ןעגעקטנא קאלוק א

 (! קאב ןיא ןעדייב ךייא ריוושעג א)
 -- לֹוח ?ש םידנב עליא איז טָאה טנייה

 ,לייז איד סיורא ,ףאלרעדניק עניימ ,דייא לָאז
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 -- םידנגב עניד'בוט םוי איז טָאה טנייה

 ,םידָאפ ע'רשכ טימ תחדק

 ןעזיוה ענעיורטש

 ,ןעגיוצעב טָארד טימ

 ,רעסאוו ן'םיוא ץאלּפ ַא

 םייח תיב ן'פיוא טרָא ןַא

 "(תוחור עדלא וצ עדייב טהעג) םיאַאבא םישאוו םאיטרעשט'ק
 : תיב ףלא ס'נמה

 רעדנעל 7

 ןעטלאהעגנ ךילרהע ךיא בָאה

 ּפָאק ןיימ רימ ןעמ ןומ טנייה

 .ןעטלאּפשוצ ןעייווצ ףיוא

 ר ַא כ |
 ! אר---אר---ארט

 | מ ה

 ןעננעה ,ןעגנעה ןעמ טעוװ ואוו

 ? קָאר םענחעש םעניימ

 ר ַא כ

 קָאװשט א טקעטש ןאגלאג ןפיוא

 ןעגנעה רימ ןעלעוו טרָאד

 ,קָאר םענייד

 ןהעצ ענייז ,רעדיילק ענהעש ענייז עלא סיוא טנעכער ןמה

 : ןיילא ךיז וצ רע טמוק ךָאנרעד ,רעדניק

 | מ ה |

 .ןעגנעה ,ןעגנעה ןעמ טעוװ ואוו

 ? ןיילא ןע'נמה

 .עלא רהיא ,עשז טגָאז

 ר ַא כ |
 םיוב א טהעטש ןאגלאג ןפיוא
 ןעגנעה ןעמ'ט טרָאד

 .ןיילא ןע'נמה

 ,רעטסנהעש ,עשז העג
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 רעטסעב ,עשז העג

 ,ףיורא םהיא ףיוא הענ

 : גנאזעג רָאכ ןוא ַאלַאס א טימ ךיז טגידנע לעיּפש סָאד

 ַא יָא ס
 ןעטייצ תובא רעזנוא ןיא

 .יירטעג ןעוועג ןעמ זיא ארוב םעד

 ארוב םעד ןעביול רימ

 .יינ סָאד ףיוא רָאנ

 : רימ ןעגניז

 .יכדרמ תלכת ,בקעי תנשוש

 . ר א כ |

 ,ןמה ןערעוו לָאז טכולפרעפ

 .רעטסערג רעד עשר רעד

 ,יכדרמ ןערעוו לָאז טשנעבעג

 ,רעטסערג רעד קידצ רעד

 ,םימשה ןמ זיא רעטרעוו ערעזנוא

 סּפאנש א טימ ןעדלינ עכילטע ןעבעג זנוא ט'רהיא
 | ,םייחל ןעכאמ רימ ןעלעווװ

 טייקנידעבעל אזא ךיז טָאה ןענאוו ןופ ,ןהעז וצ גנירג זיא סע
 זיא רָאנ טינ ,לעיּפש שרושחא רעטרופקנארפ םוצ אקוד ןעמונעג

 ןופ ןעצראה םוצ טנעהַאנ ןוא ךילדנעטשרעפ ןעוועג רָאמוה רעד

 גנוסאפפיוא עניד'תונצל יד טָאה ךיוא רַאנ ,ןעשנעמ סקלָאפ םעד
 ןליפא ןעוו ,םירוּפ ןופ טסייג ןעניטסול ן'טימ טרינָאמראה רהעמ

 ןופ ןערוּפש יד ןעדנואוושרעפ בוט םוי ןעניזָאד םעד ןופ ןענייז סע

 עיצאיראוו א סָאװ ,ןעפלָאהעג לעיפ ךיוא טָאה וצרעד .לאווענראק
 -וא ןעלעיּפש טנעקעג ןעמ טָאה ?עיּפש שרושחא ןעטלא םעד ןופ
 -נא ןוא ןעקױּפ ןהֶא ,סעיצארָאקעד ןהָא ,תייכה םוש ןהִא ,םודעמ
 -ענ וצ גיטיונ ןעוועג טינ וליפא זיא סע ןוא ןעטנעמורטסניא ערעד
 עמירַא רָאנ יד ייב ,לעיּפש ןעצנאנ םעד ןופ גנולעטשראפ א .ןעב
 עכילטע םהיא ייב ןעמהענ ןוא ןענָאלאיד רַאּפ א גונעג ןעוועג זיא
 ךיִז ןעמ טָאה תיבה לעב ןעלעטימ םעד ייכ ןוא סנעשָארג עמירַא
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 א ןענירק ןוא רעננעל לעסיבא ןעלעיּפש וצ ןענינרעפ טנעקעג ןיוש

 ,םענייא ןעדעי וצ ןעסאּפוצ טנעקעג סע טָאה ןעמ .ןעדלינ ןעצנאג

 זיא סע ןוא ,קאמשענ ןייז ןוא דנאטש ןייז ,ןענעמרעפ םעד ךָאנ

 רהָאי טלעיּפשעג סע טָאה ןעמ ןוא רוד וצ רוד ןופ ןעגנאגעגרעביא
 ערעדנא יד תעשב .טייצ רעטצעל רעד עמאס זיב סיוא רהָאי ןייא

 ןענייז סָאוו רעדַא רעטסנרע ןעוועג ןענייז סָאו ,סלעיּפש םירוּפ

 ענהיב ע'תמא ןא טרעדָאפענ ןעבָאה ןוא ארעּפָא רענייא ןעוועג ךיילג

 .ןעטלעז רהעז ןערָאװעג טרהיפעגפיוא ןענייז
 -םירוּפ םעד ןיא ןיוש ךיז טהעז באטשסאמ םעניילק א ןיא

 עגידרעטעּפש רעד ןופ רעטקאראכ םעד ןיא גנוטלאּפש יד לעיּפש
 טקעל ןומה רעד עכלעוו ןופ לעיּפש םירוּפ טרָאס ןייא .עמארד
 ןיא ןעדיא ערענהעש יד ןופ הפרש וצ טּפשמ'רעפ טרעוו רעגניפ יד

 רעהעטשרָאפ ןעשידיא א ןופ טנעכייצעב טרעוו ןוא טרופקנארפ

  ןח ןעניפעג וצ טכוז טרָאס רעטייווצ רעד ןוא "הלודנ חלכבנ, סלא

 א סלא ןערעוו טכארטעב ןעק טרָאס ןייא .ןעדיא ןערענהעש םייב
 ןייא .עמארד ערעסעב יד סלא רעטייווצ רעד ןוא קיטש סקלָאפ

 רעטייווצ רעד ןוא עסאמ רעד ייב ןעמונעגנָא קראטש טרעוו טרָאס

 ןענעק םהיא לָאז ןעמ ןא ,טייהנעגעלעג א ףיוא ןעטראוו ףראד

 | - ,םלוע ןא ראפ ןעלעיּפש

 -אפפיוא רעצנאג רעד ןיא דיישרעטנוא ןעסיורג םעד בעילוצ

 ןענייז סָאװ ,סלעיּפש ןעטרָאס עדייב יד ןופ רעטקאראכ ןוא גנוס

 א ןערָאװעג ךיוא זיא ,סאנ רעשידיא רעד ףיוא ןערָאװעג ןערָאבעג

 םירוּפ יד ןענייז ביֹוהנֶא ןיא ,רעלעיּפש יד ןעשיווְצ הציחמ עפראש

 -ָאה עכלעוו ,םירוחב הבישי ,הרות ינב ,רענרעל ןעוועג רעלעיּפש

 ךיוא ןענייז ייז רָאנ טדָאטש ןיא ךיז ייב טלעיּפשעג רָאנ טינ ןעב

 -נלעטשרַאפ ןעבענעג ןוא טדעטש ערעדנא רעביא ןערהָאפענמורא

 -קנארפ םעד ףיוא הפידר א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע טייצ רָאנ ,ןעג

 -רעביא ענייז סעיצאיראוו יילרעלא ןענייז ,לעיּפש שרושחא רעטרופ

 ,ליטדעטש ןעדעי ןיא ןעשנעמ טרָאס ןענירדינ עמאס םוצ ןעננאנעג

 תריכמ , ןופ טרָאס םייב ןעבילבעגנ ןענייז םירוחב הבישי יד ןוא
 : ".ףסוי



 ,לעטיּפַאק רעטרעיפ

 ,עידעמָאק ענרעדָאמ עטשרע יד

 -נוהרהאי ןעטנהעצטכא םעד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 .גנוגעוועב הלכשה יד דנאלשטייד ןיא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה טרעד

 ,רדח ס'נהָאזסלעדנעמ ןופ םיליכשמ יד ןייז דשוח טינ טעוװ רענייק

 עמארד עלאנָאיצַאנ עשידיא א ןעפאש וצ טבערטשעג ןעבָאה ייז זא

 {'ראפ רעטאעהט ןעשידיא א ,רעניפיולטייוו ךָאנ ןיא סָאװ ,רעדָא

 -יא וצ סאה ןוא גנוטכארעפ א טאהעג ןעבָאה םיליכשמ יד ,קלָאפ
 םיליכשמ ירד ןעוועג ןענייז סָאד ,ןושל-עמאמ טסייה סָאד ,שיד

 ןוא ,ןָאנראשז ןושל-עמאמ רעזנוא ןעבענענ ןעמָאנ א ןעבָאה סָאװ

 רעדָא רהעמ רעד ןעשיווצ ןיירא יוזא זיא ןעמָאנ רעגיזָאד רעד

 -סישידיא עטכַאקרעפ וליפא זא ,ץנענילעטניא רעשידיא רענינעוו

 םעיינ םעד ראפ טאהעג טינ ןעמָאנ ןייק ךָאנ ןעבַאה סָאװ ,ןעט

 טהעטשרעפ ,שידיא ןענעכייצעב ֹוצ טכיורבעג םהיא ןעבָאה ,םזיא

 .ושל-עמאמ ן'ראפ גנונידיילעב ןייק ייברעד גידנעניימ טינ ,ךיז

 םעד טכאמעג ןעבָאה סָאװ םיליכשמ יד ןעוועג סָאד ןענייז ךָאד ןוא

 .סאנ רעשידיא רעד ףיוא רעטאעהט ןעשידיא ן'ראפ געוו

 א ןעזיועב דז טָאה הלכשה רעד ןופ ביֹוהנֶא םייב ךיילג

 וצ קשח טימ ןעמונעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,רעביירש עדאיעלּפ עצנאנ

 ןעבָאה ,רעטכיד עשיאערבעה עגידרעהירפ יד יו ,ייז .עמארד רעד

 סע ןוא ,רוטארעטיל ןופ םרָאפ עיינ א ןהעזעג רָאנ עמארד רעד ןיא

 יד ,וו טָאמיטּפיױה רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןעקרעמעב וצ רעווש זיא
 -ענ ןעבָאה ייז יצ ;עמארד רעד וצ ךיז ןעמהענ םייב הנוכ טּפיױה

 ייז יצ ,רוטארעטיל עשיאערבעה יד ןעכאמ וצ רעכייר טבערטש

 ,טסנוק ןימ א טימ רעזעל עשיאערבעה יד ןענאקעב טלָאװעג ןעבָאה
 -עג טינ זיא הנוכ יד סָאװ רָאנ .ןעוועג דמערפ טעמכ ייז זיא סָאוװ

 ,ךארּפש א ןיא ןעמארד ענרעדָאמ ןעזיוועג ךיז ןעבָאה ?ייוורעד ,ןעוו
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 ליכשמ רעד ןוא ,קינ'שרדמה תיב םוצ טנעהַאנ ןעוועג זיא סָאוװ
 א ןענירקענ ןעבָאה שיאערבעה ןענאטשרעפ ןעבָאה סָאװ עלא ןוא

 | .ייז טימ ךיז ןענעקעב וצ טייהנעגעלעג
 רוד ןעװעג ןיא עכָאּפע רעניזָאד רעד ןופ רעטשרע רעד

 טָאה רע ,(1792 ןעבראטשעג--1713 ןערָאבעג) סעדנעמ .ָאקנארפ
 ידיב ?ארשי תעושת , ןוא "הילתע ?ומנ, .סעמארד ייווצ ןעפאשעג

 ךיוא רַאנ ,עלענינירַא ןייק םינ ןענייז קרעוו עדייב יד ."תידוהי

 -מהירעב רעד טָאה הילתע ןופ .,ןעננוצעזרעביא ע'טושּפ ןייק טינ

 ןוא ,עידענארט א טכאמעג ןיסאר גרוטאמארד רעשיזיוצנארכ רעט

 ךיוא יו ,ןעניוא יד ראפ טאהעג עמארד עניזָאד יד טָאה סעדנעמ

 -כיד ןעשינעילַאטיא ןעטסואוועב םעד ןופ ןעבעירשעג עמארד א

 -לעוו ,יסַאּפַארט ארוטנעװַאנַאב אקינעמַאד ָאינַאטנא ָארטעיּפ רעט

 תעושת , .ַָאיסַאטסַאטעמ םינַאדװעסּפ ן'רעטנוא טנאקעב זיא רעכ

 -ַאטסַאטעמ ךָאנ ננוטייבראעב א ךיוא ןזיא "תידוהי ידיב ?ארשי

 ןיא .ןעננוליײטבָא ייווצ ןיא טכידעג עשיטאמארד א זיא ןוא ָאיס
 -ארד עשירָאגעלא סָאד ןעבעגעגסיורא אלסערב לעדנעמ טָאה 6
 -אמוח לאומש טָאה 1701 ןיא ;"תורחבו תודלי, קרעוװו עשיטאמ
 יד ןיא ןוא ,"ןולדחי תולוקה , עמארדָאלעמ יד ןעבעירשעגנָא ילענ

 --- "לואש תכולמ , ןערָאװעג ןעפאשעג ןענייז רהָאי רעיפ עדנעמוק
 המחלמ , ,שטיװָאלּפערט ףסוי ןופ רעדליב 6 ןיא עמארד עשילביב
 ןופ (ס'ניסאר ךָאנ) "רתסא, ,הירא ןב םהרבא םייח ןופ "םולשב
 .ןרעטלאה ףסוי

 -יא ייס ,שיאערבעה ןיא ןעמארד ןענייז ןַא טייצ רעד ןופ

 ץנאנ א ןערָאװעג ,עלענינירַא ייס ןוא עטריטּפָאדא ייס ,עטצעזרעב

 ,רעבירא טינ רהָאי רעד טעמכ ןיא סע .גנוניישרע עכילנהעוועג
 -ערבעה רעד ןיא ןערעוװו ןעפאשעג טינ לָאז עמארד א סעּפע זא

 -עג גייווצ רעניזָאד רעד זיא גנאל טייצ א ןוא ,רוטארעטיל רעשיא

 ,רעשיטסירטעלעב רעד יו רעניטכיוו ןוא רעכייר ךס א ןעוו

 טימ ןענעכער טפראדעג טינ ךיז טָאה עמארד עשיאערבעה .יד

 יףָאילאנ ןייק ןעניז ןיא ןעבָאה טפראדעג טינ ןוא רעטאעהט ןייק

 יול רהעמ ןייז וצ ןענינרעפ טנַאקעג רעביראד ךיז טָאה יז ןוא ,עק

 .שירארעט
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 רעטנוא ןעמארד עטשרע יד רָאנ זא ,ןהעזעג ןיֹוש ןעבָאה רימ

 םעד ךָאנ ןעמאשעג ןעוועג ןענייז הלכשה רעד ןופ גנוקריוו רעד
 ןיא טמהענרעפ ןיסאר .ענהיב טלעוו רעד ןופ רעטסומ ןעטסעב
 -נארפ רעד זיא רע ,עידענארט ןיא ןָא ןעביוא םעד ךיירקנארפ

 -ענארט עשילביב ענייז ןוא ענהיב רעד ףיוא רעקיסאלק רעשיזיוצ

 -בעה ןיא ןערָאװעג טריטּפָאדא רעדַא טצעזרעביא ןענייז סָאװ סעיד

 - | .ןעלרעּפ ע'תמא ןענייז שיאער

 טריטּפָאדא רעדָא טצעזרעביא ןענייז טייצ עטשרע יד ביוא

 ןעטקעריד א טאהעג ןעבָאה סָאװ ,ןעמארד עכלעזא רָאנ ןערָאװעג
 ןייז וצ דיּפקמ טרעהענפיוא רעטעּפש ןעמ טָאה ,ןעדיא טימ תוכייש

 -טלעוו עטסעב יד ןופ עלעיפ טצעזרעביא טָאה ןעמ ןוא ,ףיורעד

 טצעזרעביא ןענייז יוזא ,םיאיבנ יד ןופ ךארּפש רעד ןיא ןעמארד

 סָאד ןוא טסואפ ס'עהטעג ,ריּפסקעש ןופ ןעמארד עכילטע ןערָאװעג

 , .ןעכיילנ

 הלכשה רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא זא ,רימ ןעהעז יוזא

 ןיא רוטארעטיל עשיטאמארד עצנאנ א ןערָאװעג ןעפאשענ זיא

 טָאה סָאד ביוא ןוא ,תורוד יירד ןופ ךשמ םעד ןיא שיאערבעה

 -סיוא רהעמ ןוא רהעמ ץלא זיא ,ןעפאשענ טינ רעטאעהט ןייק ץלא

 .טסנוק רעשיטאמארד ראפ געוו א ןערָאײעג ןעטַארטעג

 טָאה יז .רהעמ ךס א ןָאהטענ טָאה גנוגעוועב הלכשה יד רעבָא

 לָאז רעטאעהט א עכלעוו ןיא ,ןעננוגנידעב יד ,הביבס יד ןעפאשעג

 סָאװ ,גנוטלאהרעטנוא אזא ףיוא גנורעדָאפ יד ,ןעריטסיזקע ןענַאק

 -אמ םעד טרעפילעג ןיילא ןוא ,רעטאעהט א ןיא ןעניפעג ןַאק ןעמ
 טלַאמעג טנַאקעג טינ טָאה ענהיב עשידיא א ןעכלעוו ןהָא ,לאירעט
 ,ןייז

 ,הלכשה ןופ ןעסקַאדאראּפ ערערהעמ יד ןופ רענייא זיא סָאד
 ןאד רָאנ ןעריטסיזקע ןוא ןערעוו ןעפאשעג ןָאק רעטאעהט א = |

 תודוסי עניזָאד יד ןוא ,תודוסי עגיטיונ יירד עלא טָאה רע ןעוו

 טלחעפ סע ןעוו .ןערָאיטקא ןוא ןענרוטאמארד ,םוקילבוּפ א : ןענייז

 ,ןייז טלָאמענ טינ רעטאעהט ןייק ןָאק ,ייווצ יד ןופ דוסי ןייא

 יד .טאהעג טינ םוקילבוּפ אזא רימ ןעבַאה הלכשה רעד זיב

 -ייז לעיּפש םירופ א ןופ רענניפ יד טקעלענ ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא

 םעד ןופ רעטייוו ,ןערָאװענ ןעפאשעג טינ רעטאעהט ןייק ראפ ןעג
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 -ַאפעג ךיז טָאה סע ,ןהעג טנַאקעג טינ ייז ןעבָאה לעיּפש-םירוּפ

 ,ןעבעל ן'פיוא קילב ןעשידיא םעד ןיא גנורעדנע עצנאג א טרעד
 "ורפ ןעבָאה סע ,רעהעג-רעטאעהט ןערעוו ןענָאק ןעלַָאז ןעדיא זא

 עגיד'הזה-םלוע ףיוא ןעננורעדָאפ ןערעוו ןעפאשעג טפראדעג רעה
 א ןעקעורעד טפראדעג רעהירפ ךיז טָאה סע ןוא סנענינגרעפ |

 ןענַאק ךיז לָאז רעטאעהט א רעדייא ,ןעבעל ןופ ןעסינעג וצ טשרוד

 .ןעדיא ןעשיווצ ןעזייוו

 יד זא ,עיפָאזָאליפ רעטלא רעד טימ ,קילב ןעטלא םעד טימ
 ףיוא רָאג זיא קילג רע'תמא רעד ןוא ,רודזורּפ א רַאנ זיא טלעוו
 ַא ןעבָאה טנַאקעג סנעגינגרעפ עניד'הזה-םלוע ןעבַאה ,טלעוו רענעי

 סינערהעקרעביא ןא טכאמעג טָאה הלכשה יד .םילבה לבה ןופ םינּפ

 דנורגרעטניה םוצ טקורעגבא טָאה יז .עיפָאזָאליפ רעניזָאד רעד ןיא

 םוצ טקורעגסיױרא רהעמ ןוא ןעקילג ערהיא טימ טלעװו ע נ עי

 -עג ןוא סנעגינגרעפ עכילשנעמ ערהיא טימ טלעו י ד טנָארּפ |

 שנעמ א ייז , : ןעוועג רָאנ טינ זיא הלכשה ןופ גנוזָאל רעד .ןעסונ

 ייס ןוא בוטש ןיא ייס שנעמ א יו בעל , -- רָאנ ",ןעסיורד ןיא

 ,טכוזענבָא ןעבָאה םיליכשמ יד סָאו םירתיה עלא ".ןעסיורד ןיא

 ןוא רעמהענעגנא ,רענהעש ,רעסעב ןעכאמ וצ טבערטשענ ןעבָאה

 עבעיל ןעיורפ טקעוועג טָאה הלכשה יד .ןעבעל סָאד רעדנעגיננרעפ

 ענייז טנעפעעג טָאה ,ןעצראה םענעברַאטשעגבָא ס'נעדיא םעד ןיא

 םהיא טעקרוטעג ןוא טייקנהעש וצ ןעגיוא ענעשַאלעגסיוא-בלאה

 טימ ןעמוקעגסיורא זיא חלכשה יד ."הז ןליא האנ המ, : רעוא ןיא
 -עי ןופ ךּפיה רעד טקנוּפ ןעוועג זיא סָאװ ,הטיש עשיפָאזַאליפ א

 רעביא ןופ ךשמ א ןיא ןעדיא טזייּפשעג גיטסייג טָאה עכלעוו ,ענ

 ןופ געוו ןעגנאל ןעצנאג םעד ךרוד רָאנ טינ ,רהָאי דנעזיוט ייווצ

 ,טייקגיגנעהבאנוא רעייז ןערָאלרעפ ןעבָאה ייז טייצ ךיוא רָאנ ,תולג

 ןענייז ןעדיא זא ,ןעננירד טינ ןפוא םושב ןעמ ףראד ןופרעד

 ןעבָאה ייז רעדָא ,ןעניוא עטצַאלגרעפ טימ ןעגנאגעגמורא גידנעטש

 -ָאה ןעדיא ןעוו .תומה ךאלמ ן'פיוא טקוקענסיוא ןעניוא ערעייז טימ

 עלעירעטאמ רעייז ןוא תופידר ערעייז ןופ רעגיהור טלהיפרעד ךיז ןעב

 -נעמ ערעדנא עלא יו ,ייז ןעבָאה ,ןערָאװעג טרעסעברעפ זיא ענאל

 ,סנעגינגרעפ טכוזעג ,ןעש
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 ףיוא ןעגנורעדָאפ יד ןעמוקעג ןענייז חלכשה ןופ גיצרד ן'טימ

 ןעבעל ןופ ןעסינעג וצ טשרוד רעד ןוא סנעגינגרעפ עניד'הזה-םלוע

 יילרעלא ףיוא ,םיכרד ענעדישרעפ ףיוא ןעזיווענסיורא ךיז טָאה

 ןערָאװעג ןעפאשעג זיא בעירט רעניזָאד רעד יוװ יוזא ןוא ,םינפוא

 רעגינעוו ןוא רעגינעוו ץלא ןעמ טָאה ,ןעלטימ עשידיא ךרוד טינ

 -יא םעד ןיא ןענייז סנענינגרעפ יד וצ ,ןייז ֹוצ דיּפקמ ןעביוהעגנא

 .טינ וצ טסייג ןעשיד

 סָאװ ,רוד רעיינ א ןעניוצרע דיז טָאה הלכשה ןופ סיוש ן'פיוא

 תושדח םינּפ יד .ןהעזענ טינ רעהירפ ס'ָאטעהג יד ןיא טָאה ןעמ

 טכיל סָאד ןעהעזרעד ןעבָאה סָאװ ,םיליכשמ ןעוועג רָאנ טינ ןענייז

 טשרע ןעבָאה סָאװ םירוחב הבישי רָאנ טינ ,אּפָארייא ברעמ ןופ

 א ףױוא טכאמעג הכרב א ?עטיה א ןהָא ןוא ארמנ יד טכאמרעפ

 -ַאה עכלעוו ,םיצראה םע ענידכעלייק ךיֹוא רָאנ ,לעטכיל ענע'בלח

 ןענינגרעפ טימ ךיז ןעבָאה ןוא טכוזעג טינ םירתיה םוש ןייק ןעב

 .םָארטש ןעיינ ן'טימ ןהעג טזָאלענ

 ,הלכשה ןופ ןעסקָאדָאראּפ יד ןופ רענייא רעדיוו זיא סָאד ןוא

 -עג ןיא סע'צראה םע טיירּפשרעפ ךיז טָאה גנארד רהיא טימ סָאװ

 ןיא ,ניד'האצמה טננילק סָאד םנה .ןעדיא ןעשיווצ ןעזיירק עסיוו

 -אוועג ןיא גנוניישרע אזא יוזא יוװ ,ןהעטשרעפ וצ רעווש טינ ךָאד

 ןיא ןעננאגעג ?עגניא רעשידיא רעדעי זיא רעהירפ .ךילנעמ ןער

 -סיוא ךיז ירבע תוחּפה לכ25 רע טָאה הרות ןייק טינ ביוא ןוא ,רדח

 -ענ זיולק ןיא רע ז א ,רוחב א ןעסקאוועגסיוא רע זיא .טנערעלעג

 "עג םילהת ,טנעוװװאדעג טָאה ןוא שרדמה תיב ןיא רעדָא ןעגנאג

 רע טָאה טשאנעג רדח ןיא טָאה רע סָאו עלעסיב סָאד ןוא ,טגָאז

 ןערָאװעג ןירעד זיא רע ,טרהעקרעפ רָאנ ,ןעסעגרעפ טיג רַאנ טינ

 -יירּפשרעפ רעד טימ .ןָאהטעג יוזא טָאה רעדעי .טנעוואהעב רהעמ

 ןימ א ןעזיוועב טדעטש עסיורג יד ןיא ךיז טָאה הלכשה ןופ גנוט

 -ענ ןעמעלא טָאה סָאו .טעטירָאטיױא רענידרעהירפ רעד .תורקפה

 העד ןייק רהעמ ןיוש ! .ה 980 .צאלּפעג טָאה ,ןאּפש ןיא ןעטלאה
 -ָאה טיילעגנוי ,םירוחב ,ךעלנניא זא ןוא ,דיחי ן'רעביא טאהעג טינ

 ןיא ןהענ טלָאװעג טינ ןוא עטעדליבעג יד ףיוא טקוקרעפ ךיז ןעב
 טנַאקעג טינרָאנ רענייה ייז זיאה .להוש ןיא ,שרדמה תיב ןיא .זיולק
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 -ענסיוא תורצ טימ םיוק ןעבָאה ייז סָאו ,עלעס'ב סָאד ןוא ,ןענָאז

 ןופ ןעצנאג ןיא זיא ןוא ןעסעגרעפ ןעכיג ןיא ייז ןעבָאה ,טנערעל
 .ןעגנאגענסיורא ּפָאק

 טָאג וצ טינ ןעוועג ןיא סָאװ ,טנעמעלע רעניזָאד רעד טָא

 ,זיולק ןיא ןהענ וצ ןערעהפיוא ןייז טימ טָאה ,טייל וצ טינ ןוא

 ,עטַאט רעד .הריתי המשנ רער ראפ גנוגידעירפעב א ןערָאלרעּפ

 ייז בוא .ננונידעירפעב עניטסיינ אזא טאהענ ןעבָאה עדייז רעד

 -נאנ ןייז טימ םילהת רעד זיא ,טנַאקעגנ טינ ןענרעל ןיילא ןעבָאה

 ןוא גָאט ייב תבש .ייז ראפ ןעפָא ןעוועג שפנה תוכּפתשה רעצ

 ,טרעהעג בקעי ןיע ייז ןעבָאה ןעכָאו רעד ןיא בירעמל החנמ ןיב

 סעומש א ןיא ךיז ןעשימניירא טנַאקעג ייז ןעבָאה ןענוואד ן'כָאנ
 עלייוו א ףיוא ןעסענרעפ ןוא םינינע עגידעכַאװ ןוא עכיוה ןעגעוו

 .חסנרּפ ןופ ןעגרָאז יד רעדָא טאטסרַאוו םייב טייברא עטסיוו יד

 -ַָאלרעפ גנונידעירפעב עניזַאד יד טָאה טנעמעלע רעיינ רעד רעבָא

 ענידעל ןייז ןיא םינונעת ערעדנא ןעכוז טזומענ טָאה רע ןוא ,ןער
 .םייצ

 רעטאעהט א ןופ גנוטלאהרעטנוא יד זיא ןעשנעמ עכלעזא ראפ

 -רעפ טונג ןעלָאז ייז זא ,ךיז טרעדָאפ וצרעד רעבא ,ןעשנואוועג יו

 -עג ןיא לעזיילק א ראפ .עסיורג א ןייז לָאז ?להָאצ רעייז ןוא ןענעיד

 בקעי ןיע ןוא ןענַָאז םיליהת ,ןעדיא םינינס רַאֲאּפ א נונעג ןעוו

 -רעפ ןיא רעטאעהט רעבא ,טסָאקעג טינ רָאנ טעמכ טָאה ןערעה

 א ןעטלאהסיוא ןוא ,האצוה עסיורג א ןוא האצוה א טימ ןעדנוב

 -עוו ןעזיוורעד רָאנ ןָאק סָאד ןוא ,הדבכה עסיורג א זיא רעטאעהט

 ןיא גנורעקלעפעב רעשידיא רעד ןֹופ לייט רעטסערנ רעד ןעוו ,ןער

 -ָאפ יד ןוא גננורעדַאפ א וצרעד סיורא טזייוו טדאטש רעסיורג א

 | .עסיורג א רהעז ז א גנורעד

 .ךשמ ןעצרוק א ןיא ןערעוו ןָאהטעג טנַאקענ טינ טָאה סָאד |
 -ייא ,ןערהָאי ענילדנהעצ ןוא ענילדנהעצ טרעדָאפענ ךיז ןעבַאה סע

 .ןערעוו ןעפאשעג טנַאקעג טָאה םוקילבוּפ ַאזַא רער

 -בוּפ עניטיונ סָאד ןעפאשענ טָאה הלכשה יד רעדייא ךָאנ ןוא

 -ונעג ןעליוו רחיא ןעגעג יז טָאה ,רעטאעהט ןעשידיא א ראפ םוקיל
 .ענהיב רעשידיא רעד ראפ ןעטפערק עדנעפאש ןעקורסיורא ןעמ
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 -עמָאק ענרעדָאמ עשידיא עטשרע יד זא ,האצמה א טעמכ ןיא סע
 -עדליש וצ ךוזרעפ א ןערָאװעג טכאמעג זיא סע רעכלעוו ןיא ,עיד
 ןופ ןערָאװעג ןעבעירשעג זיא ,ןעבעל עשידיא ענרעדַאמ סָאד ןער
 ,חלכשה רעד ןופ ןעלייז עטסערג יד ןופ םענייא

 ןוֿפ רענייא זיא עידעמָאק רעגיזָאד רעד ןופ רעפאפרעפ רעד
 םעד ןופ רָאטקאדער ןוא רואיב ןופ םירבחמ עטסעטמהירעב יד
 ,רעדָא ,עללאה ןרחא ,"ףסאמ, ?אנרושז ןעטמהירעב רעגינעוו טינ
 | ,ןַאזספלָאװ ,ןעמַאנ ן'רעטנוא טסואוועב רעטעב זיא רע יוװ

 רעד ןעוועג ןָאזסּפלָאװ זיא הלכשה ראפ רעפּפמעק עלא ןופ
 ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא רע .רעטסנעסיברעפ רעד ,רעטסרעטיב
 חכב טָאה סָאװ ,עניצנייא יד זיא הלכשה יד זא ,קנארעג ן'טימ

 רע ןוא ,ןעדיא וצ האנש עטסיזמוא יד דרע רעד ןֹופ ןעשיוואוצבַא
 .ןעֶדיא ן'ראפ גנוטער עגיצנייא יד ןהעזעג הלכשה רעד ןיא טָאה
  ס'נעדיא םעד וצ האומר ע'תמא יד טָאה רע זא ,גידנעביולג ןוא
 ךיז ןעמונעג טפארק ןוא ןעליוו ןעצנאג ןייז טימ רע טָאה הכמ
 טינ טָאה רע ןוא האופר ןייז קלאפ ןעשידיא םעד ןעבעגוצנייא
 -עּפֶא עדעי ,םירוסי ,גָאטהעװו טימרעד טפאשרעפ רע יצ ,טקוקעג

 -נעהענ ץלא ,רהיא טכאמ ןעמ רעכינ סָאװ ןוא ,חעוו טוהט עיצאר

 .ןערעוו וצ דנוזעג גנונפַאה יד זיא רעט

 ,ןהָאזסלעדנעמ השמ ךָאנ עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא ןָאזספלַאװ
 ןיא ןעטפירש ענילייה יד ןעצעזרעביא םוצ ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ
 -רעביא ןעבָאה סָאװ ,יד ןעשיווצ ןעוועג זיא רע .שטייד םענייר
 ,רתסא ,הכיא ,תור ; תולנמ יד וצ רואיב םעד ןעבירשעג ןוא טצעז
 .םירישה ריש ףיוא רואיב םעד ןיא ןעפלָאהעג ךיוא טָאה רע ןוא
 ךָאנ ןוא בויא ,'ב םיכלמ ןוא 'א םיכלמ טצעזרעביא רע טָאה םעדכָאנ
 -עב סָאװ ,"ןוילטבא , ןעבעירשעגנָא ךיוא טָאה רע .םירפס ערעדנא
 -ערבעה-טכייל א ןיא שמוח ןופ ןעגנולהעצרע עצרוק ןופ טהעטש
 ןענעיד טפראדעג ןעבָאה סָאװ ,םילשמ ךיוא יו ,ךארּפש רעשיא
 -נָא ךיוא טָאה רע ,.רעדניק ראפ עיטאמַאטסערכ עשיאערבעה סלא
 עשיאייטראּפנוא , רעדָא "ןורשי ,, קרעוו סָאד שטייד ןיא ןעבעירשעג
 -רָאפ ןעטכאמעג סגנידרעיינ עמוטנעדוי םעד רעד גנוטכיילעב
 ".עםריוו
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 ןיא רָאטקעּפסניא ןוא רערהעל-רעבָא ןעוועג זיא ןָאזספלָאװ

 עצנאג ןייז ןוא יולסערב ןיא עלוש םלעהליוו רעכילגינעק רעד
 טינ טעמב ךיז טליוו סע ןוא הלכשה טימ טמעהטא טייקגיטעהט
 לָאז ןיירק ס'נהָאזסלעדנעמ ןומ לייז רעניטכיוו אזא זא ,ןעביולג
 / .. .עידעמָאק רעשידיא ןופ דלעפ ן'פיוא רעטשרע רעד ןייז

 רימ סָאװ גנורעלקרע עניצנייא יד ןוא ,טקאפ א זיא סָאד רָאנ
 יזא ןעוועג זיא טסול-סּפמאק ןייז זא ,זיא ןעבעג וצרעד ןענעק
 לארּפש יד ןוא ,עפאוו רעדעי ןָא טּפאכעגנָא ךיז טָאה רע זא ,סיורג
 םּוצ ןעמוקוצ וצ טייקכילגעמ יד ןעבעגעג םהיא טָאה קלאפ ןופ
 יד ןיא הלכשה ראפ ףפמאק םעד ןעגָארטניירא ,קלָאפ עמאס

 : | | .ןעסאמ עטיירב
 ןֹופ ןייטש-דנורג רעד ןייז טמראדעג טָאה עידעמָאק עניזָאד יד

 עיינ 'א ןעכאמ טפראדעג ןוא עמארד רענרעדַאמ רעשידיא רעז

 "קאראכ ןעשירָאטסיה א טאהעג ןעבָאה סלעיּפש-םירוּפ יד .עכַאּפע
 .טאהעג טינ תוכייש ןייק ןעבעל םענרעדָאמ ן'טימ ןעבָאה ןוא רעט
 ןָאזספלָאװ .ניסעמסנעמארד טיובעג ןעוועג טינ ייז ןענייז וצרעד

 -ַאמ םעד ןופ ףָאטש ןעמהענ וצ יװ ,ןעזיווענ רעטשרׂש רעד טָאה
 רעדָא רהעמ א ףיוא עמארד א ןעיוב וצ יו ןוא ןעבעל םענרעד

 טעטירָאטיױא ןייז ,ןעמָאנ רעסיורג ןייז .ןפוא םענרעדָאמ רעגינעוו
 -ארד םעד ףיױוא טייקניטעהט א ןעפורוצסיורא נונעג ןעוועג זיא
 א ןעוועג זיא ןעמַאנ ס'נָאזספלָאװו .שידיא ןיא דלעפ ןעש טאמ

 ןיא ןעביירש נעמ ןעמ ןא ,ליכשמ ןעדעי ראפ רתיה רעדנענינעג

 -רעפ טינ טימרעד טעװ רע ןוא קיטש רעטאעהט א ןושל-עמאמ
 ןיא טייצ יד רַאנ ,ךארּפש רעשטייד רעד ןופ דובכ םעד ןעכעווש
 -עג טעמכ זיא עידעמַאק עניזָאד יד ןוא ,וצרעד ל?נוסמ ןעוועגנ טינ

 .ןעבאנסיוא ייווצ ןעטלאהענסיוא טָאה יז םנח ,טנאקעבנוא ןעבילב

 ןעמ ןוא "איילעממערפ דנוא ןיזטכייל , טסייה עידעמַאק יד

 "עג טקורדעג לָאמ ןעטשרע םוצ זיא יז ןעוו ,ןערעוו רָאלק טינ ןעק

 ןיא קיטש סָאד זא ,ןָא ןָאזספלָאו טינ עדעררַאפ רעד ןיא .ןערָאװ

 .ןוא ,חנ"קת רהאי םעד ןיא רדא שדוחב טנידנעעג וצ ןעבירשעגנַא
 סע םנה ,טנַאמרעד טינ םוטאד ןייק טרעוו רעש ןעטקורדעג ז'פיוא
 םאדרעטסמא ןיא טקורדעג ןיא סע זא ןעבעגעגנָא רָאנ טינ טרעוו
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 רעד ךיוא ףוס עמאס םוצ רָאנ ןימינב ונבו אפור יול ןנחוי ייב

 5"'ז המלש רב סינאמ ריצעזה ידי לע, :רעצעז םעד ןופ ןעמָאנ
 -עמָאק יד זא ,ןעסילש טנעקעג ןעמ טָאה ןופרעד ,"םאדרעטשמאג
 ; 1798 רהַאי םעד ןיא םאדרעטשמא ןיא טקורדעג ךיז טָאה עיד
 -ענ ןיא איילעממערפ דנוא ןיזטכייל זא טעטּפיוהעב בקעי ןב רָאנ
 ,יולסערב טדָאטש רעד ןיא ונ'קת רהָאי םעד ןיא ןערָאװעג טקורד
 -ענעגנַא זיא םוטאד רעד יו ,רעהירפ רהָאי ייווצ טימ טסייה סָאד

 -נייטש ףארנַאילביב רעטסואוועב רעד ןוא ,המדקה רעד ןיא ןעב

 ץטימ ראילּפמעזקע ןא ןהעזענ טָאה רע זא ,טלהעצרעד רעדיינש
 יבר, ןעוועג זיא עידעמָאק רעד ןופ לעטיט רעד ןוא 1797 םוטאד

 ".טימרעד ןעמ טוחט סָאװ, רעדא "ךאנעה
 רע זא ,ןהעז וצ גנירג זיא ,רעדיינשנייטש וצ ךייש זיא סָאװ

 ערעדנוזעב ייווצ טשימוצ טָאה רע ןוא תועט א טכאמעג ַאד טָאה

 סָאװ, רעדָא ךאנעה יבר .םירבחמ ערעדנוזעב ייווצ ןופ רעקיטש

 א יו רעגינעוו טינ ןוא רהעמ טינ ןעוועג זיא "טימרעד עמ טוהט

 .פעכייא קחצי ןופ ןעבירשעג ןעוועג זיא ןוא שידיא ףיוא עריטאס

 יד טסָאי טנָאמרעד רעבורג ןוא שרע ןופ עידעּפָאלקיצנע רעד ןיא
 טביירש "רפסב ןורכז, ןייז ןיא סירעטעל ךיוא ןוא קיטש עניזַאד
 | | / :לעבייא ןעגעוו יוזא

 אצי שטייד תידוהי ןושלב ?עיּפשטסול םיעושעש השעמ םג,

 | ".ןהואר אל יניעו ותומ רחא

 עידעמַאק א ןעבירשעגנָא טָאה ?עכייא קחצי זא טסייה סָאד

 -על רָאנ ,טדיוט ןייז ךָאנ ןערָאװעג טקורדעג זיא יז ןוא שידיא ןיא
 .ןהעזענ טינ קיטש עניזָאד סָאד ןיילא טָאה סירעט

 רעדיינשנייטש יוזא יו ,ךיז ןעסיוטשוצנָא רעווש טינ זיא סע
 ןרהא ןוא ל?עכייא קחצי .תועט ןעטנַאמרעד םעד טכאמעג טָאה
 ףיוא טייצ ןייא ןיא טעמכ טקריוועג ןוא טייבראעג ןעבָאה ןָאזספלָאװ
 רָאטקאדער רעטשרע רעד ןעוועג זיא לעכייא .דלעפ ןעניבלעזמעד
 עוועל טימ ןעמאזוצ ןָאזספלָאװ ןרהא טָאה םהיא ךָאנ ןוא ףסאמ ןופ
 רעד ןופ ןעמָאנ רעד זיא ךָאנ וצרעד .עיצקאדאר יד ןעמונעגרעביא
 סע ןוא דונח "איילעממערפ דנוא ןיזטכייל , ןיא ןָאזרעּפ רעטשרע
 ,רעקיטש עדייב ןעשימרעפ וצ טכייל רהעז ןעוועג רעביראד זיא
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 ,גנוטּפיוהעב ס'בקעי ןב ןרעלקרע וצ רעבא זיא גנירג יוזא טינ

 ןיא ךיוא רָאנ םוטאד םעד ןיא רָאנ טינ זיא דיישרעטנוא רעד לייוו

 ביוא .טקורדעגנ ךיז טָאה עידעמָאק עטנַאמרעד יד ואוו ,ץאלּפ םעד

 עניצנייא יד רָאנ טביילב ,טכאמענ טינ תועט ןייק טָאה בקעי ןב

 ןיא ןוא ונ"קת ןיא ןעוועג זיא עבאנסיוא עטשרע יד זא ,חרעשה
 רעד וצ רָאנ ,עדעררַאפ םוש א ןויֶא יו;סערב ןיא ןעוועג טקורדעג

 ןיא חנ"קת ןיא ןעוועג טקורדעג ןיא סָאװ ,עבאנסיוא רעטייווצ

 -עננָא ןוא המדקה יד ןעבירשענוצ ןָאזספלָאװ טָאה םאדרעטשמא

 ,םוטאד ןעיינ םעד ןענעג

 טימ ןערָאװעג ןעבענעגסיורא ךיוא זיא עידעמָאק עניבלעז יד

 שידיא ןייק ןעבָאה סָאװ ענעי ראפ אמתסמ ,ןעבַאטשכוב עשטייד

 ענעגָארטעב רעד ךונח בר, ןעסייהעג טָאה ןוא ןענעייל טנעקעג טינ
 זיא םוטאד ןייק ."ענילייהנייש עטפרַאלטע רעד, רעדָא "טָאניב

 .ןעבעגעננָא טינ עבאנסיוא רעד ףיוא

 .הנוכ רעלופ רעד טימ ןעבעירשעג עסטיּפ ןייז טָאה ןאזספלאוו
 טלָאמעד זיא רעטאעהט רעשידיא ןייק ,ןעלעיּפש רהיא לָאז ןעמ זא

 -עמָאק עניזָאד יד לָאז ןעמ זא ,טנעכערענ טָאה רע רָאנ ,ןעוועג טינ

 טלָאמעד טָאה ןעמ יוװ ,ןפוא ןעניבלעזמעד ףיוא ןערהיפפיוא עיד

 -םוי םעד ןיא רהיא ןעלעיּפש ןוא ,סלעיּפש-םירוּפ יד טרהיפענפיוא

 "אז עכלעזא טימ ןעטלאהרעטנוא ךיז ןעליוו ןעדיא ןעוו ,םירוּפ בוט

 רעד סלא ןענעיד טפראדענ טָאה "איילעממערפ ןוא ןיזטכייל , .ןעכ

 .עמארד רעשידיא רענרעדָאמ ֹוצ סלעיּפש-םירוּפ יד ןופ גנאנרעביא

 -יירד א ,טגָאזענ רעניטכיר ,רעדָא רעטלעּפָאד א ןעוועג זיא קעווצ ןייז

 -םיוא ןוא סלעיּפש-םירוּפ יד ןעביירטרעפ וצ ,סנעטשרע : רעגיכאפ

 -ליש ןעבראפ ענידעבעל ןיא ןעלָאז סָאװ ,ןעמארד ענרעדַאמ ןערהיפ

 -אפ םעד ןעגעג ןעפּפמעק ֹוצ ,סנעטייווצ ,קלָאפ עשידיא סָאד ןרעד
 -וי רענרעדָאמ רעד ןענענ ןעפמעק וצ ,סנעטירד ,ןוא סומזיטַאנ

 .געװו ןעטכעלש א ףיוא ןעננאגעגקעווא ןיא סָאװ ,דנעג

 סָאװ ,המדקה רעצרוק רעד ןיא ןָאזספלָאװ טרעלקרע ץלא סָאד

 : תולצנתה ןימ א סלא ,גנורעפטנערעפ ןימ א סלא ןעבעירשעג זיא
 -חעמ סעכלעוו ,סלעיּפשטסול סנייא ךוזרעפ רעגיטרעוונעגעג ,

 -רע ןעגיטפניגרעפ לאפייב ןעד רעזיד ןעוו ,ןדרעוו ןעגלָאפ ערער
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 ,עטסעפ םירוּפ םרעזנוא ןא גנוניטסולעב וצ רעכלעוו ןוא ,טלעה

 -ךיווקעווצ דנוא ןזָאלניז ןכילנהעווענ טסנַאז רעד עלעטש רעד ןא

 -פָאה דריוו ,ללָאז ןענהיד ,(סלעיּפש-םירוּפ) ןעדאניקעלראה ןעניר
 טלעדַאטעג עננאמ ןעדנעבעילסטייהרהאוו םענייק ןָאפ ךילטנעפ

 סלא ,לליוו ןעניטכיזבאעב טימאד סרעדנא סטכינ ךיא ןעד ,ןדרעוו

 ,ןללעטשראפ ךיליושנא ןעבראפ ןעטפהאבעל טימ ןָאיצַאנ רעד סָאלב

 -בייה איד דנוא סומזיטאנאפ עגנערטש רעד ,ןענלָאפ עלביא עכלעוו

 איד דנוא ,סטייזרנייא ןָאינילער רעד לעטנאמקעד םעד רעטנוא אייל
 ןעשידָאס ןעגיצעי ררזנוא גנורעלקפיוא עטכענוא רעדָא עשלאפ

 רערדנא רעדניק רעד גנוהיצרע ןעטפאהרעלהעפ רעד טסבענ ,דנעגוי

 ,ןעננעק ןעגנניירברַאפרעה סטייז

 -ענ סאד ךרוד ןירעזעל ענייא רעדָא רעזעל ןייא עטללַאז
 -טנע ןעכילביל ןעד רעהאד דנוא ,ןעלהיפ ןעפָארטעג ךיז עדלהעמ

 -רע קעווצ ןעניימ ךיא עטטעה ַאז ,ןרעסעב וצ ךיז ןעססאפ סולש

 -רעפ וצ ןעצונ םעד טימ ןעגינגרעפ סאד : ראוו רעכלעוו ,טכייר)
 | .ןענייא |

 -עי ךאננעד טעטכאעגנוא גנורעלקרע רעזיד רעבָא טדניפ ,

 סאד רעד דנוא ,טללעפסימ סקיטש סזיד עבאגסיורעה יד םעד ,דנאמ
 רטנאקב רדנעגלָאפ םזיד ענהיד אז ,טכירּפש רעביראד אמעהטאנא|

 | ; טרָאװטנא רוצ דךורּפַש

 ,(טסייב) טקקוי סע םעד ךיז עצארק רעד
 ".טיוה ענייר ענייא ןעבאה עלא ריוו

 רעד ןופ ןוא ,רעש םעד ןופ ,קיטש רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןופ

 ןיא ןעבעירשענ ןזיא עידעמָאק יד זא ,ןעניימ ןעמ ןָאק המדקה

 טינ ןעבעירשעג זיא עידעמָאק יד .יוזא טינ זיא סָאד רעבא ,שטייד

 -יא ןעלאקַאל ןעשיטסירעטקאראכ םעד ןיא רָאנ ,שידיא ןיא רָאנ

 ףוס םייב דנאלשטייד ןיא דנעגעג רעכילרעדרָאנ רעד ןופ שיר
 "איילעממערפ ןוא ןיזטכייל ,טרעדנוהרהאי ןעטנהעצטכא םעד ןופ

 ,עס עיּפ עשידיא עניצ ניי א יד ךיוא רשפא זי

 -סיא עשיטסירעטקאראכ יד טיהעגבָא טרעוו סע רעכלעוו ןיא

 ,דנענעג רעטמיטשעב א ןופ ךארּפש

 ץאז רעמצעל רעד טעוװ רעזעל עלעיפ ראפ זא ,ןייז ןָאק סע
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 ניטיונ ראפ ךיא ןיפענ רעביראד ןוא ךילדנעטשרעפ ץנאנ ןייז טינ

 ןעזומ ךיא לע םעד בעילוצ םנה ,גנורעלקרע עצרוק א ןעכאמ וצ
 .געוו קיטש א ןעפיולרעפ

 עלא טדער רע זא ,טקירדעגסיוא ךיז לָאמא טָאה ץל א טעּפע
 רעד זא ,ןעגָאז טלָאװעג טימרעד טָאה רע .שידיא ןופ תונושל ןעביז
 יוזא זיא ןעדנענעג ענעדעישרעפ ןיא שידיא םעד ןיא דיישרעטנוא
 .זושל רעדנוזעב א יו שידיא טגנילק דנעגעג רעדעי ןיא זא ,סיורג
 רעבלעזרעד טינ זיא עטיל רעד ןיא טדער ןעמ סָאו שידיא רעד

 רָאג ןעמ טדער ןעליוּפ ןיא ןוא ,דנאלסור-דיז ןיא טדער ןעמ סָאװ
 ןיא דיישרעטנוא רעד זא ,זיא רעבָא תמא רעד .שידיא רעדנא ןא
 .ןעדנעגעג ענעדעישרעפ יד ןיא רעסיורג ןייק טינ ןיא ןושל םעד
 -דיז ןוא עטיל ןיא טדעח ןעמ סָאװ שידיא רעגיבלעזרעד ןזיא סָאד
 ןיא רָאנ זיא דיישרעטנוא רעסיורנ רעד ,ןעליוּפ ןיא ןוא דנא?סור
 -סירעטקאראכ ערהיא דנעגעג עדעי טָאה ,סיווענ .ךארּפשסיוא רעד
 יד רָאנ ,עקירדסיוא ןוא ךאלטרעוו ןוא רעטרעוו עלאקָאל עשיט
 רהעז ךיז טלהיפ ןענעייל ןיא .םודעמוא עניבלעזיד זיא ךארּפש
 רעד זיא ראפרעד רעבָא ,ןושל םעד ןיא דיישרעטנוא רעד ךאווש

 ,ןעדער ןיא רעסיורג א רהעז דיישרעטנוא

 -ַאוועג ןעבעירשעג רעטעּפש ןענייז סָאװ ,ןעמארד עלא יד ןיא

 -כייצעב וצ הימ םוש ןייק ןעמונעג טינ רעביירש יד ןעבָאה ,ןער

 -ענ רעטמיטשעב א ןופ ךארּפשסיוא עשיטסירעטקאראכ יד ןענ
 סיורא טנַאז ןָאזרעּפ עשימָאק א יוװ ,ָאי ןעמ טפערט לָאמא ,דנענ

 -עב ףראד סָאד ןוא "שאו , ןוא "שָאד , ּפָארט ןערעווש א טימ

 וצ טרָאּפשרעּפ זיא סע רעבא ,ךארּפשסיוא עשיווטיל א ןענכייצ

 ענהיב רעד ףיוא .טכאמעג קזוח יו רהחעמ טינ זיא סָאד זא ,ןעגָאז
 -כע רעד טימ "ריל נינעק ןעשידיא , םעד ןיא סעל'השמ דוד טדער

 -ליוו ןיא רָאפ טמוק גנולדנאה יד םגה ,ךארּפשסיוא דעסעדא רעט

 לעב רענליוו רעטעוועדנופעגנייא ןא זיא םעל'השמ דוד ןוא אנ
 ןעדלעה עשיוטיל עלא ןענייז "תרפא עלעדימ , ןיא .תיבה

 "ייז ןהיז ערחיא ,הניצק עשיווטיל עטיירב א ןיא עלערימ

 לעדנייש ןוא בייוו ןייז ןוא עצ'םוחנ ;םירוחב עשיווטיל ןענ

 ךארּפשסיוא סנעמעלא רעייז רָאנ ,רעקצולס ענדָארָאמאס ןענייז
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 .ענהיב רעד ןופ ךיוא ןערעה טנעק רהיא :עשיסורד-דיז טכע יד זיא
 -םילנהע ןייק רעבָא ,איבאראסעב ,רימַאטישז ןופ ךארּפשסיוא יד

 | ,עטיל רעד ןופ טינ טייק

 עדלהעמעג ןעילימאפ .ןייא , ןיא "איילעממערפ ןוא ןיזטכייל

 : ןענייז עסעיּפ רעד ןופ ןענַאזרעּפ יד ".ןענוצפיוא יירד ןיא

 -טטעי :;יורפ ענייז ,עצלעט ;רעטאפזיוה רעכייר ןייא ,ךונח בר

 רעד רעדורב ןוא ,רענַאװש ןייז ,סוקראמ ;רעטכַאט ענייז ,ןעכ

 ןייא ;ךונח בר ייב ןיכעק ,?דניַאש ;יבר זיוה ,הכפסוי בר ;עצלעט

 .(עקרעטקאפ) ןירעלּפוק ענייא ,ןינמעל יורפ ;רעהזירפ
 ןיא רָאפ טדאטש ןעסָארג רנייא ןיא טהענ, גנולדנאה יד

 טללעפ עטכישעג איד ןוא ;דנאלשטייד ןופ דנעגעג ןעכילדרענ רעד

 + ".טרעדנוהרהאי ןעט18 סעד דנעצרהַאי עטצעל סָאד ןיא

 : אזא זיא טלאהניא רעד

 ,רעטכָאט א טָאה ,ןדרמל א ןוא רעמורפ א דיא א ,ךונח בר

 יז .רעסעמ ץיּפש ן'פיוא גנודליב ןופ ןַאהטענ שַאנ א טָאה סָאװ

 -יא טריצאּפש ,ךיז טריזירפ ,עדָאמ רעטצעל רעד ךָאנ ךיז טדיילק

 עגנוי עכילטסירק טימ טפאשטנאקעב א טרהיפ ןוא ראוולוב ן'רעב

 -יא יד יו טנאלאנ רהעמ ןענייז ייז לייוו ,רהיא ןעלעפעג ייז .טייל

 ןיילק רהיא ןוא ,ןעטנעמילּפמָאק ןעכאמ ןענָאק ייז ,םירוחב עשיד
 עכילפעה יד זא ,טקרעמענ יז םנה ,ןופרעד ךיז טהערדרעפ לעּפעק

 -טסירק טימ ןענייז ייז ןעוו ,טינ רהיא ןענַאקרעד ןערעילַאװַאק
 -היפפיוא רהיא טימ ןעדעירפוצ טינ זיא ךונח בר .ןעמאד עכיל

 -ָאלשטנע זיא רע רעבא ,ןָאהט טינ רָאנ וצרעד ןעק רע רָאנ ,גנור

 ,הרות ןב א ,רוחב ןעמורפ א ראפ אקוד רהיא ןעכאמ וצ הנותח ןעס

 א ,הכפסוי בר ,ז'יבר א זיוה ןיא רע טלאה לענניא ןייז ראפ

 ןיא ןיא רעכלעוו רעבא םינּפ ןעמורפ א טכאמ רעכלעוו ,ןלטב

 ןעסָאלשעב רע טָאה דמלמ ןעניזַאד םעד טָא .ףרואווסיוא זא ןע'תמא

 -ניירא ןעדעירפוצ רהעז זיא דמלמ רעד .םעדייא ןא ראפ ןעמהענ וצ
 ןעמ ףראד רעטכאט רעד ייב ןוא ,בורנ-ץלאמש אזא ןיא ןעלאפוצ

 .ןענערפ טינ

 ן''טימ ןאמרעננוי רעטעדליבענ א טבעילרעפ זיא ןעכטטעי ןיא

 . גנודליב ןייז רָאנ ,רעגָאװש א ס'ךונח בר זיא רע .סוקראמ ןעמָאנ



 77 רעטאעהט ןעשידיא ןופ עטבושעג

 בעילוצ זא ,םהיא טנידלושעב ךונח בר ,ךודיש םוצ ןורסח א זיא

 ןייק ראפ םהיא ?יוװ ןוא םיכרד עשיא'יוג ןיא ןעכטטעי טהעג םהיא

 ןעמ טסייו ,בעיל םהיא טָאה ןעכטטעי יצ .,ןעבַָאה טינ םעדייא

 טהערדרעפ לעיפ יוזא ּפָאק רעד זיא רהיא ייב זא ,ןייז ןַאק סע .טינ

 רעטעדליבעג רהיא וליפא ןא ,עטנאקעב עכילטסירק ערהיא ןופ

 ,רהיא טרעלקרע ךונח בר ןעוו עקאט ןוא .טינ רהיא טלעפעג ל?עקנָא

 רהיא וצ יז טפיולטנא ,ןתח רהיא ןיא הכפסוי דמלמ רעד זא

 לָאז יז ןא ,טינ טניול ףארג םעד .ףארג א ,דניירפ ןעכילטסירק

 רהיא רע טעוװ ?ייוורעד זא ,רה א טרהעלקרע רע ןוא םהיא ייב ןייז

 יורפ וצ קעווא רהיא טרהיפ ןוא רעטנאקעב א רענייז ייב ןעטלאהעב

 א ןופ "םאדאמ , א ךיוא יוװ ,עקרָאטקאפ א ,ןירעלּפוק א ,ןיגמעל

 ןעכטסעי ךיז טעוו רהיא ייב זא ,טסייה סע ןוא ,לעזייה םעניילק

 ןיא ן'ךונח ייב .טרָא ןערעכיז א ןעניפעג טעוװ רע זיב ןעטלאהפיוא

 טדָאטש רעד רעביא םורא טפיול סוקראמ ןוא ,המוהמ א זיא זיוה !

 -נאקעב ךרוד סיוא רע טניפעג ךילדנע ןוא ,עצינעמילּפ ןייז ןעכוז

 -עב סלא ןיירא ןיהא טמוק רע .ןירעלּפוק רעד ייב זיא יז זא ,עט

 .לעריימ עיינ יד ןערהיפניירא םהיא וצ לָאז ןעמ טעב ןוא רעכוז

 טרעלקרע ,ָאד ןיא עצינעמילּפ ןייז זא ,ךיז טנייצרעביא רע ןעוו

 םייה רעד ןיא דלעג ןייז ןעסעגרעפ טָאה רע זא ,ןירעלּפוק רעד רע

 -וצ ךיילנ ןעמוק ןוא ןעּפאכרעבירא סופ ןייא ףיוא ךיז טעוו ןוא

 .רענַאװש ןייז ךָאנ רע טהענ רעבא ן'תמא ןיא .קיר

 ךיז טזייוו סע ןוא ,הכפסוי ןירעלּפוק רעד וצ טמוק ?ייוורעד

 רעד ןיוש זיא ןוא רעכוזעב רעטפא ןא ןעטרָאד זיא רע זא ,סיורא

 רע זא ,ץלא רהיא טלהעצרעד רע .,דלענ לעסיבא גידלוש םאדאמ

 ןעבָאה טעוו רע ןוא הלכ רעכייד א טימ ןעבָאה הנותח דלאב ףראד

 עניזָאד יד רהיא טלהעצרעד רע יוװ יוזא רעבא ,גונעג רעביא דלענ

 ועביולג וצ טרעהענפיוא םהיא יז טָאה ,טייצ עננאל א עטכישענ

 -יוו ןעמוקעג רע ןיא לָאמ סעגניטנייה .עטנַאק ןייז ןעטינשענבא ןוא

 ןיליפת ענייז ,ןכשמ א טכארבעת 222  רָאנ ,דלעג ןהֶא רעד

 ז זא ,םאדאמ רעד ייב םיוק רע טלעוּפ שינענניד ךס א ךָאנ ןוא

 ַא ןאד ןעמוק סוקראמ ןוא ךונח בר ,ןעמהעננָא ןוכשמ םעד לָאז

 .ןתח ןעליואוו םעד ןעטרָאד ןעפערט ןוא
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 רהיא טימ קיטש עניזַאד יד זיא ,ןהעז וצ ננירג זיא סע יו

 -הלכשה ענידרעטעּפש עלא ןופ ּפיטאטארּפ רעד ץנעדנעט רעמראש

 וצ קעוװצ םעד טימ ןערָאװעג ןעבעירשעג ןענייז סָאװ ,ןעמארד

 ןופ סיורא ָאד טראּפש ץנעדנעט יד .סומזיטאנאפ ן'טימ ןעפּפמעק

 טָאה רעביירש רעד יו ,טהעז רהיא .טרָאװ ןעדעי ןופ ,ץאז ןעדעי
 טינ טביילק ןוא אנוש םענעסיברעפ ןעקראטש א טימ ןַאהט וצ

 -וצבא -- ןיא רקיע רעד ,םהיא ןעּפמעקעב וצ יוװ ,ןעלטימ ןייק

 .געוו ןופ אנוש םעד ןעמַאר

 ןעסעגרעפ טינ ךיוא רע טָאח טייצ רעניבלעז רעד ןיא רעבָא

 ,הלכשה רעשלאפ רעטנַאנעגַאז רעד ןעגענ ףּפמאק א ןעביוהוצפיוא

 ךלָאג ןיא ץלא טינ ןזא ,ןעזייוו וצ ןעקַארשעגנָא טינ ךיז טָאה ןוא

 -עּפש יד סָאװ ,סניוזא סעּפע זיא סָאד ןוא ,רעגאל ןעטייווצ םעד ןיא |

 רעד ןופ טייצ רעצנאנ רעד ךרוד ןענרוטאמארד עשידיא עגידרעט

 -ָאה ,ןעמהאנסיוא ענינעו רהעז/ טיס עכָאּפע הלכשה

 / ךָאנ ןעמ ףראד וצרעד .ןַאהט וצ טגנאוועג טינ ןענ

 רָאג ךָאנ ןעוועג הלכשה יד זיא טייצ רענעי וצ זא ,ןעניז ןיא ןעבַאה
 -באש רעכילניואווענ רעד ,סיורא ךאלעקיוו יד ןופ טשרע ךָאנ ,גנוז
 וצ ןעוועג זיא רעביירש-ןעמארד עשידיא עגידרעטעּפש יד ןופ ןָאל

 -ביל ,עטסנהעש יד ןיא רענאל הלכשה םעד ןֹופ ןעדעי ןרעדליש

 | .ןעבראפ עטסניט

 יד ןיא ךיז ןעפראוו סָאװ ,ךעלדיימ עשידיא ןופ עגארפ יד

 ןא רחעז ןעוועג טלָאמעד זיא ,טייל עננוי עכילטסירק ןופ סמערא

 ,טייצ עמאס יד ןעווענ זיא סָאד ,דנאלשטייד ןיא עטנַאטהעוװעגנָא
 -ירד רעקירָאטסיה עשידיא יו ,ךעלבייוו ןוא ךעלדיימ עשידיא ןעוו

 הלכשה ןופ ןעלהארטש עטשרע יד רעטנוא ןעבָאה ,סיוא ךיז ןעק

 ךיז טזָאלענ ןוא תועינצ ענירהָאי דנעזיוט רעייז ןעפרַאוװעגקעװא

 ,טייצ יד ןעוועג זיא סָאד .טייל עגנוי עכילטסירק ןופ ןערהיפרעפ
 ןעלאדנאקס טימ טכָאקענ ןעבָאה דנאלשטייד ןיא סָאטעהנ יד ןעוו

 -ָארּפ עלעיפ ךָאנ ןוא רעטכעט ס'נָאזסלעדנעמ ,זרעה אטעירנעה ןופ

 -געה טכוזעב ןעבָאה סָאװ ,ךעלבייוו ןוא ךעלדיימ עשידיא עטנענימ
 יד ראפ טָאה ןָאספלָאװ זא ,ןייז ךיליירג ןָאק סע ,ןַאלאס ס'אטעיר

 טרעדלישעג טָאה רע ןעמעוו ןופ ,לעדָאמ ןעסיוועג א טאהעג ןעגיוא

 טייט רענעי ןיא טקנוּפ טָאה לעחאר עטמהירעב יד וליפא .ןעכטטעי
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 ,תמא זיא סע .ףארג ןעננוי א טימ עבעיל עכילקילגנוא ןא טאהענ

 ענעי ןופ דליב א ןעוועג גינעוו יוזא זיא ןעכטטעי עשירַאנ יד זא

 א ןעוועג זיא הכפסוי יוװ ,ןעיורפ עגיציוו ,עגולק ,עטעדליבעג-דיוה

 סָאד זא ,ןעסעגרעפ טינ ףראד ןעמ רעבא ,ןעדיא ןעמורפ א ןופ דליב

 ןעשנעמ עגידעבעל ןרעדליש וצ ךוזרעפ רעטשרע רעד ןעוועג ןזיא

 וליפא רָאנ ,טלָאמעד רַאנ טינ ןוא ,טייצ ענרעדָאמ עמאס רעד ןופ

 ןיא זא ,טסואוועג טינ ןעמ טָאה רעטעּפש ןערהָאי עגילדנהעצ טימ

 -רהאוו ןעכוז ןעמ ףראד ןעמארד-ףמאק ןיא ןוא רוטארעטיל-ףמאק

 .טייקכילטייה

 םעד ןעגעוו ףירגעב א ןעבעג ןעלעוו עגיצסיוא עניילק רַאּפ א

 .ךארּפש רעד ןופ רעטקאראכ

 .זיוה ןיא ךונח בר ייב ךיז טנעפע ענעצס עטשרע יד

 -עגפיוא ענינייא ףיוראוו ,עשיט םענייא ןא טציז) ךונח בר

 : ןשקמ רעד טגערפ .,.רעטיַאװ ונ .(ןעגיל םירפס (ענעפָא) ענעגָאלש

 ..רבס רזעילא יבר ?ךיז ייז ןעגירק ןארדאוו ? יגלפמ אק יאמב

 זיַארג יע קפס יתלב ןומ ָאד ,טינ ךיַאטשרעּפ סהָאד (דנעקנעדכַָאנ)

 ,אטישּפ (ךָאנ טהיז) ףורד זיּפּפע אשרהמ רע'טכאמ רשפא .ןיֵאז

 ; טגָאזג ךיַאלג טינ ס'כיא בָאה ? שודח סהאוו

 ןוא ַאטינ בוטש ןיא זיא שידק רעניילק ןייז זא ,ךיז טּפאכ רע

 וצ םהיא טכוז עצלעט בייוו ןייז .ןופרעד טכארבעגפיוא טרעוו רע

 | .ןעגיהורעב

 איו .םזיב ןאמ ע רעפ וד סהָאװ ,רָאנ רימ גָאז , .עצלעט

 דניק סָאד ןעד זומ ?ןייז זנרמ איוז ךיַאלג רבבירד יד וטסנעק

 רעגָאמ איוז טהעז ס' ?ןיָאז טנאּפשעגנא גָאט ןעצנאג ןעד דאבענ

 ,ןעבאה סטוג סללא ך'ללַאז ,ךימ ךיא זאד ,סיוא ןהירג איוז ןוא

 טינ דניק סאד ללָאז םוראוו- .העזנא סכיא ןעוו ,ןיב רעצמ בלב

 | "? ןעבאה תחנ ע 5ֿאמ ע דהא

 רעד ןיא ּפיט רעוויטיזאּפ רעד ,?יכשמ רענגוי סא ,סוקראמ

 רעד וצ ןיירא טמוק רע ןעוו .ןושל רעדנא ןא רָאנ ןיוש טדער ,קיטש

 ַאזַא רע טלאה ,ןעכטטעי ןערהיפניירא טהענ ענעי ןוא ןירעלּפוק

 : גָאלָאנָאמ
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 ןנפרָאװרעפ םזיד | א, .(ןהענבא דנוא ףיוא םיא) .סוקראמ

 איירנלעווש דנוא (תוואת) טסוללאוו רללא טלאהטנעפיוא םעד עזיוה

 -ארנ םזיד ןיא ! רעטסעווש רניימ רעטכָאט יד ,(טייהנעסאלעגסיוא)
 ,א !עטעדראמעג ענייא טסבלעז ןָאש טכיילליפ דלושנוא רעד עב

 -טטיברענוא ! רפייא סנַאינילער רעדנילב עטכירפ ענייד דניז סָאד

 טספייה ,(רבק) טפורג א ד איוו ךילטטעזרענוא ,דאט רעד איוו ךיל

 טסטירט דנוא רעפּפָאטכאלש ףיוא רעפּפָאטכאלש אוד (ןָא טספראוו)

 עקרעוורעטסיימ ענייז ,ןערהע וצ רעטסיימ םעד ,ןהאוו םנייד ןיא

 םוא ,איז סומ ?וָאלדלוש ץנאג ןעד איז טזיא רעבא .ןעסיפ טימ

 ?ביא טסגרע רללא סאד ןיא עדארנ ,ןהענטנע וצ ?ביא םענייא

 רערדנא דנוא טייהננאזעבנוא ,ןיזטכייל טכינ סע ןרָאװ ? ןעצריטש

 -יד וצ געוו ןעד רהיא איד ,דנענוי ןעניצעי ררזנוא רעטסאלעדַאמ

 ךיא ןעוו ,ריה ךיוא טללעפ ךאננעד דנוא ? ןעטנהאב קילגנוא םעז

 "! קירוצ ןרעטלע ףיוא דלוש איד ,עקנעדרעביא טכער סע

 ןוא ,ןעניוא יד ךיז ןענעפע ן'דונח ייב זא ,ךיז טהעטשרעפ סע
 .טביל ע'תמא סָאד טהעזרעד רע

 ןידלעה יד ךיוא יו (סוקראמ) דלעה רעד טדער ,ןעהעז רימ יו

 .שיריא ןעדייר ןענַאזרעּפ ערעדנא עלא תעשב ,שטייד םענייר ףיוא

 ָאד ?ייוו ,טייקמאזקרעמפיוא עלעיצעּפס רעזנוא טנעידרעפ סָאד ןוא

 -יא ןיא שירעמשטייד ןענידרעטעּפש םוצ לעסילש םעד רימ ןעבָאה

 .רעטאעהט ןעשיד

 ַא ,רעהירפ טעטיײידעגנָא ןיוש יוװ ,טזייוו ןַאזספלַאװ ןרהא

 -רעביא "איילעממערפ ןוא ןיזטכייל , עידעמַאק רעד ןיא גנובערטש
 יוזא ןַאזרעּפ רעדעי ןופ רובד ןעשיטסירעטקאראכ םעד ןעבענוצ

 רעד ףיוא ןעניוצרע ,רוד רעננוי רעד ,ךילנעמ רָאנ יוװ שיטַאמָאידיא

 -וצסיוא ןעצנאנ ןיא טעראטסענ ךיז טָאה ,דנאלשטייד ןיא חהלכשה

 יד ןוא ,שטייד םענייר ףיוא ןעדייר ןוא ןושל-עמאמ םעד ןעריסאק

 ,עידעמַאק רעטנַאמרעד רעד ןיא טכיורב סוקראמ סָאװ ,ךארּפש

 םיליכשמ יד ןעבָאה םעד ץוח א .םהיא ראפ שיטסירעטקאראכ זיא

 -רעפ ,ןע'סואימ א ףיוא יוװ ,שידיא ףיוא טקוקעג דנאלשטייד ןיא

 עשיאערבעה טקאהעגניירא טָאה ןעמ ןעכלעוו ןיא ,שטייד ןעטבערג

 יד תעשב זא ,ךילריטַאנ ןעוועג זיא סע ןוא ,רעטרעוו ערעדנא ןוא



 81 רעטאעהט ןעשידיא ןופ עטכושעג

 "עג רעד טדער ,ןושל ןעבארג םעד ןעדער רהָאי ץנאג א ןופ ןעדיא

 .ךארּפש ענייר יד רעטעדליב

 טינ ןושל רעד זיא סלעיּפשד םירוּפ יד ןיא ןיוש זא ,תמא זיא סע

 -ָאה ענינייא תעשב ןוא ,ןענַאזרעּפ עלא ייב רעגיבלעז רעד ןעוועג

 .שטייד טדערעג ערעדנא יד ןעבָאה ,שידיא רהעמ טדערעג ןעב

 "ירפ ןעוועג זיא סָאװ ,לעיּפש-םירוּפ ןעטלא םעד ןיא ,לשמ?ל יוזא

 "יטציא רעזנוא וצ ךילנהע רהעמ ןושל ס'יכדרמ זיא טריטיצ רעה

 -רָאד רַאנ .שטייד ןעגידסלַאמעד םעד טדער ןמה תעשב שידיא ןעג

 ןא רָאנ ךארּפש רעד ןיא דיישרעטנוא םעד ןופ ךאזרוא יד זיא ןעט

 ,רעקימַאק יד ןופ רָאנ טכיורבעג שידיא טרעוו ןעטרָאד ,ערעדנא

 .םזימָאק םעד ןערעסערגרעפ וצ לעטימ א זיא סָאד ןוא

 "עג יד ץוח א ,עלא ןעדער עידעמָאק ס'נַאזספָאװ ןיא רעבָא

 -ספלָאװ ןיא זא ,ןעקרעמעב וצ גיטיונ זיא סע ןוא .שידיא ,עטעדליב

 ןופ רענייא טייוו קעווא שטייד ןוא שידיא ןענייז ,טייצ ס'סנאז

 ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה טפאש'הבורק רעייז ןוא ןרעדנא םעד

 ,שטייד ןוא שידיא ןיוש ןענייז טייצ ס'נַאזספלָאװ ןיא .עטנעהָאנ

 'ייווצ ןעוועג ,ןענעקרענא טלָאװעג טינ סע ןעבָאה םיליכשמ יד םגה

 "ייר ףיוא טדערעג טָאה דלעה רעד ןעוו ןוא ,ןעכארּפש ערעדנוזעב

 ןושל םעד ןופ טרעדנעעג ףראש ךארּפש ןייז ךיז טָאה ,שטייד םענ

 "רעפ טינ ןעבָאה ןעגרוטאמארד עגידרעטעּפש יד ,ענימורא יד ןופ

 ריז גידנעקוקרעפ ןוא ,שטייד ןוא שידיא ןופ תוכייש יד ןענַאטש

 -עג א זא ,ללכ א ראפ ןעמונעגנַא ייז ןעבָאה ןע'נַאזסּפלָאװ ףיוא

 .שטייד ןעדער עמארד ןיא ףראד שנעמ רעטעדליב

 ןענייז רעביירשנעמארד עשידיא ערעטעּפש עטשרע יד זא

 "רעד ןהעז רימ ןענעק עידעמַאק רעגיזָאד רעד טימ טנאקעב ןעוועג

 .רעיראק ןייז ןופ ביױהנָא ןיא ןיוש טָאה שטיוורוה השמ סָאװ ,ןופ

 ןעמַאנ א טָאה רע סָאװ ,סראפ ןעשיראנ א ראפ רהיא טצונעגסיוא

 | ",ובצ יתבש, ןעבעגעג

 "איילעממערפ דנוא ןיזטכייל , עידעמָאק עשידיא עטשרע יד

 טנַאקעג טינ טלאהניא ןעפראש ,טייצ רענעי ראפ ,רהיא בעילוצ טָאה

 -רעדַאמ א ןופ רעטסומ רעד .קעווצ ןעטשניוועג םעד ןעכיירגרעד

 טינ זיא ,סלעיּפש-םירוּפ יד ןעטייברעפ לָאז סָאװ ,עידעמָאק רענ
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 ןעבָאה סָאװ ,ענעי ןופ המכסה יד ןעניוועג לָאז סאו ,אזא !עועג
 ראפ ,ןעדיא עמורפ יד .סלעיּפש עכלעזא טימ ןעטלאהרעטנוא דךיז
 יז ןעבָאה ,ןערָאװעג ןעפאשעג ןענייז סלעיּפש-םירוּפ יד ןעמעוו
 ןיא ,עידעמָאק אזא ןופ סיפ ןוא דנעה טימ ןעלסיירטבָא טזומעג
 ןופ פיט א סלא טלעטשעגסיורא טרעוו ןדמל א רוחב א רעכלעוו
 רעסיורג א טסייה סָאד ,סחנּפכ רכש שקבמו ירמז השעמ השוע א
 ,ק'עובצ

 וצ א ןעוועג אטעהג רעד ןיא גנוטלאּפש יד ןיא םעד ץוח א
 דמש יד .טירט עגיטסאה וצ טימ ןעגנאגעג ןיא הלכשה יד .עפראש
 טכאמרעפ םיוק טָאה ןָאזסלעדנעמ .ןעכארבעגסיוא ךיילג טָאה הפנמ
 פעפאטנאּפ םעד טשוקעג ןעבָאה , רעטכעט ענייז ןוא ןעגיוא יד
 א ןעפראוועגנָא הלכשה יד טָאה עמורפ יד ףיוא ".טסבאּפ םייב
 ןופ ןערעיוט יד טראּפשרעפ רעגנע ךָאנ ןעבַאה ייז ןוא קערש-טיוט
 .ָאטעהנ רעד

 -ךעד טנעקעג טינ עידעמַאק עטשרע יד טָאה ןפוא אזא ףיוא
 ןוא ןיזטכייל , .קעווצ ןעטסגיטכיוו ןוא ןעטשרע םעד ןעכיירג
 -ביוו א סלא ןערעוו טעטכארטעב טנַאקעג טינ טָאה "איילעממערפ
 טקוקעג רהיא ףיוא טָאה ןעמ רָאנ ,ענהיב א ראפ גנוניישרע עגיט
 ,גנוניישרע עשירארעטיל א היוא יו

 .גיצרעפ ןוא ייווצ רהָאי א ןעוועג טלא זיא ןָאזספלָאװ ןרהא
 םגה ןוא "איילעממערפ דנוא ןיזטכייל , ןעבעירשעגנַא טָאה רע ןעוו
 -יא ןייק רהעמ רע טָאה ,רעטלע ןעפעיט א זיב טבעלרעד טָאה רע
 ןיא ןעברָאטשעג ןיא  ןָאזספלָאװ .ןעבעירשעג טינ ןעסעיּפ עשיד
 ניצעביז ןוא ןיינ ןעוועג טלא זיא ןוא 1889 רהָאי םעד ןיא אדרויפ
 ,רהָאי



 ,לעטיּפאק רעטפנופ
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 ליכשמ רעשטייד ַא זַא ,זירּפַאק רעדָא לַאפוצ ַא ןעוועג זיא סע

 ,עמארד רעשידיא רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ רעד ןערעוו לָאז

 יד ןעוועג טינ זיא ,טרעלקרע ןעביוא ןעוועג ןיוש זיא סע יװ ,?ייוו

 "ארד א ןעפאש וצ םידימלת ענייז ןוא ןַאזסלעדנעמ ןופ עבאנפיוא

 רעייז רעטנוא ןעפאשעג ןעבָאה סָאװ רעביירש יד .ש'דיא ןיא עמ

 ןעצרוק א ןיא ןוא שיאערבעה טימ ןעבעגענבא ךיז ןעבָאה העּפשה

 ןיא רוטארעטיל עשיטאמארד עצנאג א ןעסקאווענסיוא זיא ךשמ

 ,רהָאי ַא רעבירא טינ טעמכ זיא סע .םיאיבנ יד ןופ ךארּפש רעד

 שיאערבעה ןיא ןערעוו ןעפאשעג טינ לָאז עמארד עיינ א סעּפע זא

 / "וא רעדַא ךארּפש רעניזַאד רעד ןיא לענינירַא ןעבירשעג רעדָא

 ןענייז עלענינירַא עטסיימ יד .ךארּפש רעדמערפ א ןופ טצעזרעב

 ךילניואוועג ןוא עשירָאטסיה רעדָא סאמעהט עשילביב ףיוא ןעוועג

 ץוח א .קרעוו עשיסאלק עטסעב יד ןעוועג ןענייז עטצעזרעביא יד

 -ווצרע ןוא ןערָאבעג ןענייז סָאװ ,םיליכשמ יד ראפ ךיז טָאה םעד

 דלעפ עטיירב עגיטראפ א טנעפעעג ,דנאלשטייד ןיא ןערָאװעג ןעג

 .ךארּפש רעשטייד רעד ןיא

 רעשטייד רעד ןופ רלעפ ן'פיוא דיא רעשטייד רעטשרע רעד

 זיב .(1708 ןערָאבעג) ןייטשנרא רוד טקידענעּב ןעוועג זיא עמארד

 .-ארּפש עדמערפ ןיא עמארד רענרעדָאמ רעד טימ ךיז ןעבַאה םהיא

 -שרע רעד ןעוועג זיא ןיײטשנרַא ןוא ,םיסונא רָאנ טגיטפעשעב ןעכ

 ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ דנאלשטייד ןיא ַאטעהג רעד ןופ דיא רעט

 ןעניפעג קרעוו עשיטאמארד ענייז ןעשיווצ .טסנוק רעניזָאד רעד וצ

 עשיראגעלא ןא "קרעטיּפוי עפָאה םא גַאט ץנעידוא רעד , ;ךיז

 -ענעלפּפ יד , ;טקא ןייא ןיא לעיּפשטסו* א "עקסאמ יד , ;קיטש

 -טסול ",טעליב סָאד , ;ןעטקא יירד ןיא ?עיּפשיוש א ",רעטכַאט
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 ןיא ?עיּפשיוש א ,"קנעשעג סָאד , ןוא גוצפיוא ןייא ןיא ?עיּפש
 : ,גוצפיוא ןייא

 ניוודול ,?אהטנעזַאמ ,רעעב לאכמ ןעמוקענ ןענייז םהיא ךָאנ

 .ערעדנא ןוא ןייטש דלַָאּפָאעל ,ןַאסּפיליפ

 -רהאי ןעטנהעצטכא ףוס םייב טָאה הלכשה ןופ עילַאװכ יד

 סָאװ ןעדיא עטשרע יד ןופ ןוא דנאלסור טרהירעגנָא דיוא טרעדנוה

 חנ ןב בייל הדוהי ןעוועג זיא שיסור ןענרעל ןעמונעג ךד ז ןעבָאה

 ןוא .שטיוָאכַאװענ בייל ןעפורעג רעטעּפש ךיו טָאה רע יוװ רעדָא

 -עג ךיז טָאה סָאװ ,דיא רעטשרע רעד ןזעוועג דנאלסור ןיא זיא רע
 .עמארד רעשיסור רעד וצ ןעמונ

 -אווענ זא ,ןילרעב טביירש "םלוע דוסי, םוצ המדקה ןייז ןיא

 פוק, עמארד רעשיאערבעה א ןופ רעסאפרעפ רעד זיא שטיווַאכ
 רעניצניינ יד ןיא ןערָאװעג טקורדענ זיא סָאװ ,"ימע תב תעוש

 -כָאנ דלאב זא ןוא ,טרעדנוהרהאי ןעטנהעצטכא םעד ןופ ןערהָאי

 .שיסור ןיא ?ייחט ןעטייווצ א ןעבירשעגנַא רע טָאה םעד

 רושארב רעד ןופ רעסאפרעפ רעד זיא שטיווװָאכאוועג יװ יוזא

 עניבלעז יד טָאה סָאװ ,"יֵַאקסיעדוי ירעשטסד לּפָאװ, שיסור ןיא

 יירשענהייוו רעד טסייה סָאד ",ימע תב תעוש לוק , יו ,גנוטיידעב

 ירעשטסד ?ּפָאװ, 'וװ יוזא ןוא ,הדוהי ןופ רעטכָאט רעד ןופ

 -ניזָאלטכער רעשידיא ןופ ץכערק א יו רהעמ טינ זיא "יַאקסעידוי
 -עזטייפ רהעמ טימ ןעדיא ןעטכארטעב לָאז ןעמ השקב א  ןוא טייק

 ,"עינעשָארּפ , א ןופ םרָאפ רעטקעריד רעד ןיא ןעבירשעג ,טייקניל

 ןילרעב זא ,ןהעז וצ ננ רג זיא ,הצילמ טימ טבראפעגוצ קראטש

 פעקרעוו עניזָאד סָאד טָאה רע ןעוו ,תועט א ןיא ןעלאפעגניירא זיא

 ,ןעמארד ןופ ליטעצ םעד ןיא טנעכערעגנניירא

 ןוא ןעסעיּפ ןעבירשענ טָאה שטיווָאכאווענ בייל הדוהי רעבָא
 ןייז .ןעלעיּפש בוצ עקאט רָאנ ,םרָאפ רעד בעילוצ טינ ןעבירשעג
 ןופ סעצנאטראטס יד רעדָא "יטָאילוס , שיסור ןיא עמארד עטשרע

 ןיא ןערָאװעג טרחיפעגפיוא זיא "טרעדנוהרהאי ןעטנהעצטכא םעד

 ןעמ .גרוברעטעּפ ןיא רעטאעהט ןעסיורג םעד ןיא 1809 רהָאי םעד

 ןעסייהענ טָאה סָאװ ,עמארד עטייווצ א ענייז ןענעוו ךיוא טסייוו

 טייצ יד .טייקניטכערענ ןופ דרעווש רעד ,"ַאידוסַאװַארּפ שטעמ ,
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 רעטשרע רעד ןַאהטעג ןייש א טָאה דנאלסור ןיא ןעוו ,ןעוועג זיא

 ישרע רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד .ןעדיא ראפ גנונפַאה ןופ ?הארטש

 טָאה רע ןעוו ,הכולמ סנעטשרע םעד רעדנאסקעלא ןופ טפלעה רעט

 ראפ ןעמרָאפער עסיורג ןופ רענעלּפ טימ ןענַָארטעגנמורא ךָאנ ךיז

 ןעשידיא ן'טימ טריסערעטניא ךיוא ךיז טָאה רע ןוא הנידמ ןייז

 לָאז טָאװ ,ןָאזסלעדנעמ ןעטייווצ א ןהעז וצ טראנעג ןוא בצמ

 .דנאלסור ןיא םוחת ןעשידיא םעד ןופ ןעמוקסיורא

 ןייז ראפ רעפמעק סלא ןעטָארטעגסױרא זיא בייל הדוהי

 ."יַָאקסיעדוי ירעשטסד ?ּפָאװ, ןייז ןופ ןהעז סע ןעק ןעמ יוװ ,קלָאפ

 לעטש א ןעגירקעג טָאה רע .ט'דמש"עג ךיז רע טָאה רעטעּפש רָאנ

 ןיא רָאנ .תורישע עסיורג ןענילקעגנָא ןופרעד טָאה ןוא סכומ סלא

 זיא ,שזעטַאימ ןעשילוּפ ןעטשרע םעד ןופ טייצ רעד ןיא ,1

 םעדכָאנ דלאב ןיא רע ןוא ןעפיולטנא וצ ןעוועג ןעננואווצעגנ רע

 "יוועג א ראפ טאהעג הנותח טָאה רעטכַָאט א ענייז .ןעברָאטשעג

 . "מהירעב רעד ןעמוקעגסיורא סָאד זיא ייז ןופ ןוא ווָאקינשטעמ ןעס

 | .ווָאקינשטעמ .איליא ,רד רעט

 שטיװָאכאווענ ייס ןוא דנאלשטייד ןיא ןעדיא עטשרע יד ייס

 ,עמארד רעדמערפ רעד וצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,דנאלסור ןיא

 ןעהיצ ךיז וצ לָאז סָאװ ,קרעוװ עסיורג ןייק ןעפאשעג טינ ןעבָאה

 ןעוועג ןענייז ןעמארד ערעייז .טלעוו רעד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד

 רעד .טכאמעג טינ ייז ןעבָאה שער ןייק רָאנ ,ערעגרע רעדָא ערעסעב

 עשידיא עגנוי א רארופ ןעסיורג א טכאמענ דלאב טָאה רעבא ראפ

 ןעכיג ןיא ןוא ךיירקנארפ ןיא טלעוו רעטאעהט רעד ןיא לעדיימ

 רעטריזיליוויצ רעצנאג רעד ןופ גנורעדנואוועב יד ןענואוועגנ יז טָאה

 | ..רעטאעהט טלעיּפש ןעמ ואוו ,טלעוו

 יז ןוא ןעמארד ןייק ןעבירשעג טינ טָאה לעדיימ עשידיא יד

 רעטאעהט רעד ןופ גייווצ רעדנא ןא טימ טגיטפעשעב ךיז טָאה

 .ןיטסיגארט סלא ןענואוועג יז טָאה ןעמָאנ ןעסיורג רהיא ,טסנוק

 רעסעב זיא יז רָאנ ,סקילעפ לעשאר עזילע ןעוועג זיא סָאד

 | .(לחר) לעשַאר סלא טסואוועב

 רעכלעוו ,דיא רעטסַארּפ רעמירַא ןא ןעוועג זיא רעטָאפ רהיא

 רעביא טּפעלשעגמורא ךיז טָאה ןוא דנאלשטייד ןופ טמַאטשעג טָאה
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 רע סָאװ ,ןופרעד ןעגיוצעג רע טָאה הנויח עמירַא ןייז .טלעוו רעד

 -ירפ .ןעטייקניניילק טפיוקרעפ ןוא קאּפ א טימ ןעגנאגענמורא זיא

 זיב טדעטש עשיזיוצנארפ רעביא טּפעלשענמורא ךיז רע טָאה רעה

 ,זיראפ ןיא טראּפשעגנָא טָאה רע

 -נוא ?עסיבא לעשאר רעטכַאט ןייז ןיוש זיא טייצ רעד ןיא
 םעד זיא ,םיטש ענייפ א טאהעג טָאה יז יו יוזא ןוא ןעסקאוועגרעט

 םעד ןיא ךיוא רהיא ןענאּפשוצנייא ןעלאפעננייא ןעטַאט ןעמירַא

 רעזיראּפ יד ןיא ןעמונעג ּךיז טימ רהיא טָאה רע ןוא ,הסנרּפ ןופ ּךָאי

 -רָאװעג ןעבָאה רעהענייברעפ יד ןוא ןעגנוזעג טָאה יז ואוו ,ןעסאג

 יוזא טָאה יז ןעוו ןוא .עקרעגניז רעניילק רעד ראפ תועבטמ ןעפ
 -אש ןעיטע טרעהרעד לָאמנייא רהיא טָאה ,ןעסאנ יד ןיא ןעננוזעג

 -רעטנוא ןעיירפ רהיא ןעבענ וצ ןעפורעגסיורא ךיז טָאה רע ןוא ,ןָאר

 ןופ רערהעל ַא וצ טרהיפעגקעווא רהיא רע טָאה םעדכַאנ ןוא טכיר

 .ןערימַאלקעד טנרעלעג רחיא טָאה רענעי ןוא ענהיב רעד

 -עד רהיא טכאמעג יז טָאה (1827 ןיא) רהָאי .ןהעצכעז וצ
 טָאה יז ןוא רעסיורנ ןייק ןעוועג טינ זיא גלַאפרע רעד רָאנ ,טויב

 רעד ןיא ןעטָארטעגניירא יז זיא 1828 ןיא .רהאי א ךָאנ טרידוטש

 "יזיוצנארפ ןעטמהירעב םעד ןיא טלעיּפשעג טָאה סָאװ ,עינאּפמָאק

 א טכאמעג יז טָאה ָאד ןוא "ייסנארפ ידעמַאק , רעטאעהט ןעש

 - ,רארופ ןענידלאווג
 -נארפ רעטונ רעד טעמדיוועג זיא רעטאעהט רעטנַאמרעד רעד

 יד ןענייז ןעמוקעגנָא ןיהא זיא ?עשאר ןעוו ןוא עמארד רעשיזיוצ

 טָאה רע זא ,טכעלש יוזא ןעווענ רעטאעהט םעד ןופ ןעטפעשעג

 יד טימ ןעבענענבא ךיז טָאה ?עשאר .ןעצאלּפ םייב ןעטלאהעג

 רהיא טימ רָאנ ,לענרַאק ןוא ןיסאר רעקיסאלק עשיזיוצנארֿפ
 ןלָאפרע רהעמ טאהעג עסאק יד טָאה ,רעטאעהט ןיא ןעמוקניירא !

 .סָאװ רעטאעהט רעד ןוא רעקיטש עיינ טימ יוװ רעקיסאלק יד טימ
 עסיורג א ןהעזרעד םיצולּפ טָאה טָארקנאב א ייב ןעטלאהעג טָאה
 | יב .עפש

 -עג טָאה יז.רָארופ א ראפ סָאװ ןהעזענ טָאה רעטַאפ ס'לעשאר

 רהיא טימ זא ,ןהעזעג ךיוא טָאה רע ןוא ןעלעיּפש רהיא טימ טכאמ
 ענייז טלעטשעג טָאה רע ןוא ,רעטאעהט ןיא הכרב ?זמ א ןיירא זיא
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 סָאװ ,זיירּפ א טרעדָאפעג עיצקעריד רעד ןופ טָאה רע .ןעננורעדַאפ

 טָאה רע .רעטאעהט ןיא טרעהעג טינ ךָאנ טלַאמעד זיב טָאה ןעמ
 רענעי ראפ ןוא רהָאי א קנארפ דנעזיוט ניצנאווצ טרעדָאפעג

 ךילנעמ ךיוא ךָאנ זיא סע .עמוס עגידלאווג א ןעוועג סָאד זיא טייצ

 ןעלעדייא ןא ףיוא רהעז טינ טלעטשענ ןעגנורעדאפ יד טָאה רע זא

 רָאנ טימרעד טָאה לעשאר זא ,ןענַאז וצ טרָאּפשרעּפ זיא סע .ןפוא

 לעיפ ,,ןעסיוו טנעקעג טָאה ןיילא יז רָאנ ןוא ןָאהט וצ טאהעג טינ
 עכילטע רָאנ .טפאשרעפ רהיא טָאה סָאד שפנ תמנע ןוא םירוסי

 ןעוועג ןעדנוברעפ ןענייז סָאװ ערעדנא ןוא רעקיטירק עשיטאמארד

 א סָאװ ,ןערָאװעג טכארבעגנפיוא קראטש ןענייז רעטאעהט ן'טימ

 ןייז ןופ תוכז םעד ףיוא זא ,ןעלאדנאקס טכאמ לעדיא רעטסָארּפ

 ןעבָאה ייז ןוא ,רעטאעהט רעטמסהירעב רעד ךיז טלאה רעטכָאט

 םעד ןענעישרע ןיא יז .לעשאר טימ קלב ןענרעל וצ ןעסָאלשעב

 ןעמ טָאה ,עידעגארט א סניסאר ןיא ,1828 ,רעבמעווַאנ ןעטכ2
 -עגפיוא טינ ךיז טָאה דנאה ןייק .טלאק רהעז ןעמונעגפיוא רהיג
 -סיוא םיצולּפ טלָאװ םלוע רעד יו יוזא ,רהיא ןערידָאלּפא וצ ןעביוה

 ָאטינ ןיא סע ןוא עסירטקא עכילניואוועג א ןיא יז זא ,ןענופעג

 זיא םוקילבוּפ עסיורג סָאד רעבא ,רהיא ןופ ןערעוו לעּפתנ וצ סָאװ

 -סיורא זיא יז ןעוו ןעגרַאמ ףיוא ןוא ןערָאװעגנ רָאװעגנ דלאב ןופרעד

 עכלעזא טימ טנענעגעב והיא ןעמ טָאה ענהיב רעד ףיוא ןעטָארטעג

 טינ טגיל סע זא ,ןערָאװעג רָאלק ןיא סע זא ,סעיצַאװַא עסיורג

 ןופ רהיא ןעפראוואוצרעטנורא ,ןעשנעמ עכילטע ןופ דנעה יד ןיא

 םענייק ייב ןיוש ךיז טָאה ןָא טלַאמעד ןופ ןוא ,הלודנ רהיא

 ןוא טייקסיורג רהיא ןעריטוּפסיד וצ ?יומ ןייק טנעפעעג טינ רהעמ

 רהיא ןופ ןירעלעיּפשיוש עטסערג עטנעקרענא יד ןעבילבענ זיא יז

 .טייצ

 ,ךיירקנארפ ןיא רָאנ טינ ןענואוועג יז טָאה םש ןעסיורג רהוא

 -עמא ןוא דנאלסור ,ןעינלעב ,דנאלשטייד ,דנאלגנע ןיא ךיוא רָאנ

 רהיא טָאה אקירעמא ןיא םנה ,טרילַארטסאנ טָאה יז ואוו ,אקיר

 טינ ןעבָאה קרָאי וינ ןיא ןעננולעטשראפ ערהיא ןוא טקילגעגבָא טינ

 אקירעמא ןיא יז זיא .םעד ץוח א .גלָאפרע ןעלעירעטאמ ןייק טאהענ

 ןעבעגעג יז טָאה גנולעטשרַאפ עטצעל רהיא ןוא ןערָאװעג קנארק
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 ןַא טלָאמעד ןופ ןוא 1809 ןיא ןעוועג זיא סָאד ,ןָאטזלרַאשט ןיא
 רהָאי יירד טקנערקענבא טָאה יז .טלעיּפשעג טינ רהעמ ןיוש יז טָאה

 ,טלא רהָאי גיסיירד ןוא ןעביז םיוק ,1888 ןיא ןעברָאטשעג זיִא ןוא

 ןעסיורג רהיא יז טָאה רעקיסאלק יד טלעיּפשעג טָאה יז םנה
 -סָארּפ םייב ךיוא רַאנ םיניבמ ןעשיווצ רָאנ טינ ןעבראוורע ןעמָאנ

 ןיא טאהעג יז טָאה ףמוירט ןעטסערג רהיא עקאט ןוא ,קלָאפ ןעט

 דנעבַא ןעדעי טָאה יז ןעוו ,1848 ןיא ,עיצולָאװער רעד ןֹופ טייצ רעד
 רעיושוצ יד ןעשיווצ רעטייברא יד ןוא עזעילַאסראמ יד ןעגנוזעג

 -ערעג סָאד טָאה לעשארי .ןעמולב טפיוקעג טכאנ עדעי רהיא ןעבָאה

 .ףמוירט ןעטסערנ רהיא ראפ טנעכ
 רעד ףיוא ןעוו ,שירפ רָאג ּךָאנ ןעוועג זיא רבק ס'לעשאר

 -עיּבשיוש עגנוי א טויבעד רהיא טכאמעג טָאה ענהיב רעשיזיוצנארפ
 -יוצרע םגה ,ןרעטלע עשידיא ןופ ןעמוקעגסיורא זיא סָאװ ,ןירעל
 -רעב הַארַאס ןעוועג זיא סָאד .טוטיטסניא ןעשיליוטאק א ןיא ןעג
 ןָא ןעביוא םעד ןעמונרעפ גָאט ןעגיטנייה זיב טָאה עכלעוו ,דראנ
 רעביא סיירג ןיא ןעמָאנ רהיא ןוא ענהיב רעשיזיוצנארפ רעד ףיוא
 .טלעוו רעצנאגנ רעד



 .לעטוּפַאק רעטסקעז

 ,דנאלסור ןיא ןעגרוטאמארד עשידיא עטשרע

 -רעביא ןעבָאה ןעליוּפ ןוא דנאלסור ןיא םיליכשמ עטשרע יד

 ,שידיא וצ טפאשדנייפ רעניטראפ רעד טימ הלכשה יד ןעמונעג

 -אקא ןא רָאנ ןייז טנַאקעג טפאשדנייפ יד טָאה דנאלסור ןיא רָאנ

 ,ןושל עמאמ טדערעג ןעבָאה אפונ םיליכשמ עטשרע יד .עשימעד

 עשיטערָאעהט א ןעוועג זיא ןעכארּפש ערעדנא ןיא סינטנעק רעייז

 -אמארג ןעכארּפש ערעדנא ןיא ןעדער טנעקעג ןעבָאה ייז םנה ןוא

 בור סָאד ךארּפשסיוא רעייז רעבא זיא ,שירארעטיל ןוא שילאקיט

 טדערעג קשח רהעמ טימ רעביראד ןעבָאה ייז ןוא עטכעלש א ןעוועג

 ןיא ןהעז טנַאקעג טינ ןעבָאה ייז זא ,זיא רקיע רעד רָאנ .שידיא
 טנַאקעג טינ ןעבָאה ןוא שטייד ןופ רזממ ןעכילרהעפעג םעד שידיא

 -סור ןיא ?יכשמ רעשידיא רעד .החּפשמ רעד ןיא םומ םעד ןעלהיפ

 לולח ןייק ןהעז טנַאקעג טינ ןפוא םושב טָאה ןעלױוּפ ןוא דנאל

 טסיילפעג ךיז טָאה רע וליפא ןעוו ,שידיא ןיא שטייד ןופ שדוקה

 -ראשז, ן'פיוא ךיז טרעזייבעג ןוא ןעלירב עשטייד ךרוד ןעקוק וצ

 רעדָא ווָאקָארטעּפ ןיא 1700 ןערָאבעג) רעדעפ ןאמטונ איבוט ",ןָאג
 זיא (1817 ןעברָאטשעג ,עיטסעמדעשּפ רעווָאקארק ,עזאבדעשּפ

 ןעמ ןוא שידיא וצ האנש ןייז טימ םהאנסיוא ןא ןעווענ רעכיג

 רעד זיא רעדעפ איבוט .ןעמהענבָארא טינ ?לכ ןייק םהיא ןופ ןָאק

 לוק, טעלפמאּפ ןעשיאערבעה ןעטסואוועב םעד ןופ רעסאפרעפ

 -עג ןעגַאלאיד ןופ םרָאפ רעד ןיא 1812 ןיא ןעבירשענ ,"םיצצחמ

 -עג -- 1741 ןערָאבעג) דניירפ א ס'נהָאזלעדנעמ ,ןיוועל ?ידנעמ ןעג

 -שרע םעד טכאמעג טָאה רענעי סָאװ ,ראפרעד (1818 ןעברָאטש

 ןיא ןוא ,שידיא םענרעדַאמ ןיא ילשמ ןעצעזוצרעביא ךוזרעפ ןעט

 : יוזא סיוא ךיז רע טקירד ץאלּפ ןייא

 -מהעש יד ןעוועג 59 ח מ ט פא ה ו
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 ף יי א ,ךארּפש רעש טייד רע ד זופ טיי ק

 -ע/ג ןע רָא בענ טזיב וד סיוש סע טעוו

 ןעכלעוו ןופ ,ןָאנראשז א ןעבילקענסיוא טסָאה ןא ן ע ר ֵָאוו

 טזיב וד .טסואווענ ןעבָאה רערהעל ענייד טינ ןוא ןרעטלע ענייד טינ

 -עדליבעג א ןופ ,היח א ןיא ןעשנעמ א ןופ ןערָאװעג טלעדנאוורעפ
 | *,ץראה םע ןא ןיא ןעט

 טנַאקעג טינ ןפוא םושב ךיז ןעבָאה דנאלסור ןיא םיליכשמ יד
 טבעוושרעפ טרעוו סע סָאװ ראפ ,ןעצראה םוצ קראטש ןעמהענ

 רעשיסור רעד ןעוו ןוא ,ךארּפש רעשטייד רעד ןופ טייקנהעש יד

 ןייז ןיא טינ טקעטש "ןָאגראשז , םוצ ךילדנייפ ךיז טלאה ?יכשמ
 -על .ב .י .טייקנעסיברעפ םוש ןייק ןוא טייקפראש םוש ןייק האנש

 : יוזא שידיא ןעגעוו "?ארשיב הדועת, ןיא טביירש ןָאזנעװ

 ןעשטייד יד ןופ ןעמונעגרעביא ןעבָאה רימ סָאװ דארּפש יד,
 ענעכַארבוצ ןופ ננושימוצ רעד ךרוד טריּפמוראק ןעצנאגנ ןיא זיא

 .שיליוּפ ןוא שיזיוצנארפ ,שיסור ,שיאערבעה ןופ ןעמונעג ,רעטרעוו

 -ענ א ןעקירדוצסיוא טסאּפענוצ רָאנ ךארּפש יד זיא ,םעד ץוח א

 ".ןעפירגעב ערעכעה ראפ רעטרעוו ןייק טָאה ןוא סעומש ןעכילניואוו

 רעגיבלעז רעד סָאװ ,ןייז טינ שודח םוש ןייק ףראד סע ןוא
 -יילק א ןעבירשעננָא ןיילא טָאה דנאלסור ןיא הלכשה ןופ רענָאיּפ
 ",טלעוו רקפה יד, ןעמָאנ ןרעטנוא שידיא ןיא סרַאפ םענ

 . -יוהעגנא ךיז טָאה הלכשה יד יוװ ,םעדכַאנ דלאב עקאט ןוא
 סָאװ ,רעביירש ייווצ ןעזיוועב ןעטרָאד ךיז ןעבָאה ,דנאלסור ןיא ןעב

 ,עמארד רעשידיא רעד וצ ןעמונעג עבעיל סיורג טימ ךיז ןעבָאה

 ןעשידיא םעד ןופ ןינב ן'ראפ לעניצ עטשרע יד ןעטָאנקעג ןוא

 ,רעטאעהט

 -קא לארשי ןוא רעגניטע המלש .רד ןענייז רעביירש ייווצ יד

 | ,דלעפנעס
 -נעמארד עלא ןופ זא ,קפס רעטסעדנימ רעד ןייז טינ ףראד סע

 טָאה ,ןעדאפדלַאג זיב שידיא ןיא ןעבעירשענ ןעבָאה סָאװ ,רעביירש
 -טנע רעד ףיוא סולפנייא ןעטסערג םעד טביאעגסיוא רענניטע .,רד

 יד זַא ףיז טביוה םהיא ןֹופ ןוא עמארד רעשידיא רעד ןופ גנולקיוו

 ,דנאלסור ןיא רעטאעהט ןעשידיא ןופ עטכישעג ע'תמא
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 םעד ןיא אשראוו ןיא ןערָאװעגנ ןערָאבעג זיא רענניטע המלש

 ייב ןעניוצרע ךיז רע טָאה ןערהָאי עשרעדניק יד ןיא ,1800 רהְאי
 לייוו ,בר רעצישטנעל םעד ,רעגניטע עלעדנעמ יבר ,בורק א םענייז
 א ןופ טמַאטשעג טָאה רע .םותי א ןעבילבענ רע זיא זייוודניק ךָאנ

 ,עילימאפ רעכייר ןוא רעשי'דמול

 -ָאנ א טאהענ ןיוש רענניטע המלש טָאה רהָאי ןהעציירד וצ

 ןעוועג ךיוא רע זיא טייצ רעניבלעז רעד ןיא ןוא יולע ןא ןופ ןעמ

 ,ןעטפעשעג יד בעילוצ ,רוטארעטיל רעשטייד רעד טימ טנאקעב
 -ניטע יד ןעבָאה ,דנאלסיוא ןיא טרהיפעג טָאה עילימאפ יד סָאװ

 -ניירא ןוא שטייד ןענרעל וצ אטח ןייק ראפ טנעכערעג טינ סרעג

 זיא בר רעצישטנעל רעד וליפא ,לעכיב ןעשטייד א ןיא ןעקוק

 .שטייד ןיא טנעוואהעב ןעוועג

 רע .ץשָאמאז ןיא טאהעג הנותח גנוי טָאה רעגניטע חמלש =
 -רעפ דלאב זיא טייקכייר יד רעבא ,זיוה עכייר א ןיא ןיירא זיא

 ן'הנאד וצ ןעביוהנָא טפראדענ טָאה רע ןוא ןערָאװעג ןעדנואווש

 ,טייצ רענעי ןיא ןעוועג זיא רענייטש רעד יוװ ןוא .הסנרּפ ןענעוו !

 סיורא טינ זיא ןוא שרדמה תיב ןיא ןעסעזענ זיא ןאמ רעד ןעוו

 "עג הסנרּפ יד ןערָאװעג בייוו יד זיא ,הכלה לש תומא 'ד יד ןופ

 ןיא ןערהָאפענקעוװא .זיא רע ןוא ,םָארק א טנעפעענ טָאה יז .עקרעב

 -ייר טאהעג ןעטרָאד טָאה בייוו ןייז .טפעשענ א סעּפע ןעכוז סעדא

 ןופ זא ,ןהעזעננייא ייז ןעבָאה סיוא טהעז סע יװ ןוא ,םיבורק עכ

 םהיא ןעבָאה ייז ןוא ןערעוו טינ ןאמ-סטפעשעג ןייק טעוו םהיא

 רעדיוו ךיז טָאה רע ואוו ,ןערידוטש גרעבמעל ןייק טקישעגקעװַא
 ןיצידעמ טרידוטש ןעטרַאד טָאה רע .רעסאוו ןיא שיפ א יו ןענופעג

 -עגקירוצ ךיז רע טָאה רָאטקָאד ףיוא טנידנעעג טָאה רע ןעוו ןוא

 .ץשַאמאז ןיא בייוו ןייז וצ טרהעק

 סָאװ ,גנוקריוו ענעי טאהעג טינ םהיא ףיוא טָאה הלכשה יד

 ןופ סיורא ןענייז עכלעוו ,טייל עגנוי ןוא םירוחב ערעדנא יד ףיוא/
 ןעסע וצ קשח םוש ןייק ןעזיוועגסיורא טינ טָאה רע ,שרדמה תיכ

 -ענ טינ ןענייז ןעדיא עמורפ רעצשאמאז יד ,לעטכיל ענע'בלח א

 "טכיפ ןופ רענינעּפשרעדיװ, ןוא "זיימ רעדעלפ , ןייק ןערָאװ

 שימייה ץנאנ טלהיפענ ךיז טָאה רע .("רוא ידרומו, "םיפלטע ,)



 דנאלסור ןיא ןעגרוטאמארד עשידיא עטשרע יפ2

 -וצ ךיז טָאה רע ןעוו ,דניירפ ןוא עטנאקעב עטלא ענייז ןעשיווצ
 טשימעג ךיז טָאה רע .נרעבמעל ןופ ראטקָאד סלא טרהעקעגקיר
 לעטרעטש ןיא .ןעזָאלבעג טינ ךיז ןופ טָאה ןוא םינינע עש'להק ןיא

 סיוא טזייוו סע יוװ רָאנ ,ײרָאטקַאד טימ טניטפעשעב ךיז רע טָאה

 ,ריש םעניילק םעד ןופ ןהעז ןעק ןעמ יו ,ןעננאגעג טינ םחיא זיא

 : גָאטסטרובעג ןעטסגיצפופ ןייז וצ ןעבירשעגנַא טָאה רע סָאוו

 ,רהָאי גיצפופ ןערָאװעג ךיא ןיב טנייה

 ; רָאה עהָארג ןייא טינ ךָאנ בָאה ןוא

 ,םענייק השק ןייז טינ ךייא לָאז סע

 ,םענייא ןיא רימ טיס טצראוושרעפ ןערעוו ייז

 ןעדיא זא ,טייצ רענעי ןופ םיליכשמ עלא יוװ גידנעביולג

 ןוא רעכאמ-רעכאש ןענייז ייז סָאװ ראפרעד טנלַאפרעפ ןערעוו
 -עב טינ ךיז רע טָאה ,טייברא-דרע זיא וצרעד האופר עגיצנייא יד

 "אנ רעד וצ קירוצ , ןופ ?אעדיא םעד ןערידנאנאּפָארּפ טימ טנענונ

 ץשַאמאז ןעבעל עינַאלַאק א טעדנירגעג ןיילא טָאה רע רָאנ ",רוט
 .עילימאפ ןייז טימ טצעזעב ןעטרָאד ךיז טָאה רע ןוא

 -ַאנ ן'טימ עמארדָאלעמ א ןעבירשעגנָא טָאה רענניטע המלש

 רע .,ךאלסעווָאטאק ןוא רעדעיל ,םילשמ ךיוא יוװ "עלעקרעס , ןעמ

 טינ טָאה רע רָאנ ,טקורדענ קרעוו ענייז ןהעז וצ טראנעג רהעז טָאה

 ןעראוועגנ טקורדענ טשרע ןענייז ייז ןוא ,וצרעד ןעלטימ יד טאהעג

 ,טיוט זייז ךָאנ

 -רעס , עמארדָאלעמ יד זיא קרעוו ענייז ןופ עטסגיטכיוו סָאד

 רעדָא 1892 רהָאי םעד ןיא ןעבירשעגנָא עסעיּפ יד טָאה רע ."עלעק

 ןיא ןעננאנעגנמורא קיטש יד זיא רהָאי ניסיירד ןוא סקעז ןוא ,6

 רהיא טָאה רעצימע זיב ,רעטייווצ רעד וצ דנאה ןייא ןֹופ די בתכ

 ןעמ טָאה 1878 ןיא ןוא גרובסינַאהַאי ןיא טקורדענבָא 1861 ןיא

 . םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןהֶא אשראוו ןיא טקורדענרעביא רהיא

 | .רבחמ

 ךיא רָאנ ,ןהעזעג טינ ךיא בָאה עבאנסיוא רענרובסינאהאי יד

 -טיוא רעוועשראוו יד ןעכיילנרעפ וצ טייקכילנעמ יד טאהעג בָאה

 רהעז זיא סע ,לאניגירַא םעד ןופ עיּפאק רענעבירשעגנ א טימ עבאנ
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 ךאז א ןעוו ןוא ,עיּפאק עטרעדנוה א ןופ זיא עיּפאק יד זא ,ךילנעמ
 פאניגירַא םעד ןופ בא ךס א ךיז טבייר ,דנעה ךס א ךרוד טהעג
 ,עלעקרעס , רעטקורדעג רעד ןוא עיּפָאק רעד ןעשיווצ זיא ךָאד
 -ענ רעד ןיא ןענַאלאיד עכנאמ ,דיישרעטנוא רעשב ה א ןאהרַאֿפ
 -רעמעב עלעיפ .טּפירקסונאמ םעד ןיא אטינ רָאנ ןענייז רעטקורד
 -קורדעג רעד ןופ ןעפרָאװעגסיױרא ןענייז טּפירקסונאמ ןיא ןעגנוק
 ןענייז ךאלטרעוו ,טרעדנעעג דנעטיידעב יא ךארּפש יד ..רעט
 .ןעפראוועגסיורא רעדָא טעוועקוטשעגניירא

 יז טזיירנרעפ יו וליפא ,עיּפאק רעד ןופ ןהעז ןַאק ןעמ יו
 -ייד ןעדיימוצסיוא טבערטשעג רעגניטע המלש טָאה ,ןייז טינ לָאז
 יזא .םראפ עשידיא א ייז ןעבעג וצ טכוזעג ןוא רעטרעוו עשט
 םעד טָאטשנא לעיּפשקוק א סלא קיטש סָאד רע טנעכייצעב ,לשמל
 "םוקניירא  טרָאװ םעד ןעפאשעב טָאה רע ;לעיּפשיוש ןעשטייד
 רעטקורדעג רעד ןיא .המודכו "טירטפיוא , ןעשטייד םעד טָאטשנא
 | ,ןעבילבעג טינ רכז ןייק ןופרעד זיא ,"עלעקרעס,

 ןעטשרע םעד ןופ ביוהנֶא ןיא ךיילנ ךיוא רימ ןעניפעג יוזא
 ןעשיווצ גָאלַאיד א ,הָוח ?עדיימ-טסנעיד יד טניישרע סע ואוו ,טקא
 בתכ םעד ןיא ןיא גָאלאיד רעגיזָאד רעד .תרשמ םעד ןוא רהיא
 .ָאטינ רָאנ די

 טבעלק סע זא ,טכאמעגרעביא יוזא גָאלאיד רעד זיא לָאמא
 : ןופרעד ןהעז ןָאק ןעמ יו .טרָאװ א וצ טרָאװ א טינ ךיז

 ננילצולּפ טָאה ,ת ח ? ו ש מ ס ַא ד ,לירעטכעט סָאד,
 -עוו טעניימ ןופ רָאנ .ןעגירקעג תולעמ עלא טיוה רעלעה רעד ןופ
 ןירג הכלמ רעד ףיוא לָאמא ןיוש בָאה ךיא ,ןירנ ןייז יז זָאל ןעג
 ".ןעמוניג סיוא ןהָאק ןיסיורנ א ךיוא

 רעד וצ טינ ךיז טבעלק הכלמ רענירג רעד טימ ץיוו רעד
 ןוא ,ענטעמאה רהעז סיורא טמוק ןוא תחלושמ רעד -- לירעטכעט
 טרָאװ א טקאהעגניירא ָאד טָאה ןעמ סָאװ ,ןופרעד ךיז טמהענ סָאד
 סע נעייק ט8.רקסונאמ ןיא .ָאטינ זיא די בתכ ןיא סָאװ ,תחלושמ
 : סרעדנא ךיז

 עלא טיוה רעלעה ןופ גנולצולּפ טָאה הרצ ענירג יד,
 ,ןירג ןייז יז זאל ?ןָא ךעמ סע טהעג סָאװ רַאנ .ןענירקעג תולעמ
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 ןהאק ןעסיורג א ךיוא ןירג הכלמ רעד ףיוא לָאמא ןיוש בָאה ךיא

 | | ",.ןעמונעגסיוא

 ,םעט א ַאד טָאה ץיוו רעד ןוא

 -קורדעג רעד ןיא טרעוו טירטפיוא ןעטניינ ףוס םייב רעדָא |

 "נהֶא ןיא טלאפ (עלעדניה) יז, זא ,טקרעמעב "עלעקרעס  רעט

 םדער ןוא הוח ןיירא טמוק עדנוקעס רעגיבלעז רעד ןיא ןוא ".טכאמ

 ,תושלח ןייק טינ טחעז ןעמ ןוא רהיא טרעפטנע ענעי ןוא רהיא טימ

 טנעייל די בתכ ןיא ,טרעּפמולענמוא רהעז סיוא טמוק סָאד ןוא

 ץנאג טלַאפ, : סרעדנא רָאנ עלעדניה ןעגעוו גנוקרעמעב יד יז

 ָאד טרעוו ."טכאמנחַא, ןייק ןוא "עּפאנאק ףיוא רעדינא טפאלשרעפ

 ,טנַאמרעד טינ

 עשלאפ יד, רעדָא "עלעקרעס, : ןעמענ ייווצ טָאה קיטש יד

 .ןעהיצפיוא ףניפ ןיא לעיּפשקוק א סלא טנעכייצעב זיא ןוא "האווצ

 :ןענייז ןעניושראּפ יד

 .רשוע רענעמוקעגפיוא ןייא ,רעקיצנאד השמ 'ר

 .בייוו ןייז ,עלעקרעס
 ןא ךיז טפור יז .רעטכַאט עניצנייא ןייז ,עלעטלא עדיירפ

 .עקירדירפ שטייד ףיוא

 רהיא ייב רעטכַאט סרעדורב סעלעקרעס ,המותי א ,עלעדניה

 .זיוה ןיא

 ,דנאלעקיּפש ןייא רעלדנאה ?אירכנ

 .ןעדער ןיא ךיז טעקיהאז רע ,תרשמ ןייז ?אימחרי

 .ײרעטקַאד ךיז טנרעל סָאװ טנעדוטפ ןייא ,ךילדער סוקראמ

 | .ןכדש א ,זנחוי 'ר
 ,רעדמערפ ַא

 ,רָאטקָאד ַא

 .רעקיצנאד השמ 'ר ייב תרשמ ,םייח

 ,קאווטיל א ,םעקינארט עקלעמש

 .עדיּפסאנ רעד ןופ תיבה לעב

 .תרשמ א ,לירעב

 .סיטרעּפמא? ,ןעגנוי ,םישמש
 א | .גרעבמעל ןיא זיא השעמ יד
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 ,ןעמ טהעז השעמ רעד ןופ רָאנ ,ןעבעגעגנא טינ זיא טיוצ יד |
 ןעוו ,ןעבעל ןעשידיא םעד ןיא עכַאּפע עיינ יד ןיוש זיא סָאד זא

 ,ןעטעטיסרעווינוא יד ןיא טרידוטש ןיוש ןעבָאה טייל עגנוי עשידיא
 סָאװ ,רהָאי ניצניינ יד ףיוא גידנעקוק טינ ן'תמא ןיא ןוא ||
 טזייוו יז .ןערָאװעג ןמז רבע טינ יז זיא ,טלא ןיוש זיא עסעיּפ יד
 ייוצ טימ טעמב ןערָאװעג ןעבירשעג זיא יז זא ,ןמיס ןייק טינ
 -לעקניו םעד טגעלעג טָאה ןעדאפדלָאג רעדייא ,רעהירפ תורוד

 טלעיּפש ענהיב רעשידיא רעד ףיוא .,רעטאעהט ןעשידיא ןופ ןייטש !

 ןיא ןעסָאנעג ןענייז ייז ,ןעסעיּפ עכלעזא עטרעדנוה םויה דע ןעמ
 יד ןיא עלעקרעס ןיא ,טינ רהעמ ,"עלעקרעס, ןופ םערופ םעד
 "עלעקרעס , .ערעשידיא א ,ערענידעבעל א ,ערעשירפ א ךארּפש
 ,שידיא םענייר םענרעדַאמ א ןיא ןעבירשעג זיא

 -יא ענידרעטעּפש יד ראפ רעטסומ רעד ןעוועג זיא עלעקרעס

 טכעלש ייז ןעבָאה תמא םעד ןענָאז וצ ןוא ,ןעגרוטַאמארד עשיד

 יד ,עשיטאמארדָאלעמ סָאד ןעמונעג רָאנ ןעבַאה ייז .טכאמעגכַאנ

 סלוּפ ןענידעבעל םעד ןעּפאטנַא טנאקעג טינ ןעבָאה ןוא ןעטקעפע

 | י .עסעיּפ רעד ןיא
 טָאה סָאװ ,?יח תשא רעד ןופ דליכ א ןייז ףראד .עלעקרעס

 ןעצנַאג ןיא ךיז ןופ טָאה ןאמ רעד זעוו ,טייצ א ןיא טלעקיווטנע דיז
 רָאנ טינ טָאה בייוו יד ןוא הסנרּפ ןופ ךָאי םעד ןעפרַאװעגבַארַא
 יז .,עקרעבעניטיורב יד ךיוא רָאנ ,תיבה תרקע יד ןייז טפרארענ
 ,רעדניק יד ןעניוצרע ,ןעטפעשענ טרהיפענ ,םָארק ןיא ןעסעזענ זיא
 ףעדָא טנרעלעג טָאה ןוא שרדמה תיב ןיא ןעסעזעג זיא ןַאמ רעד ןוא
 ,ן'יבר םוצ ןערהָאפעג זיא

 א ענעדיא א בייוו יד טרעוװ ןעדנעטשמוא עכלעזא רעטנוא
 -דאפס א ןיא רכז א זיא ןאמ רעד ןוא ,ןעזיוה יד טנַארט יז ,קאזַאק
 | ,לעפַאטנאּפ א ,עצינ

 -אק םעד בייוו םעד ןופ טייקנידנעטשטסבלעז ענעסיררעפ יד

 -נאּפ םעד ןאמ םעד ןופ הענכה עדנערילעבער עליטש יד ןוא קאז

 ןענעגענעב ןעטלעז טינ ןוא ,ךילטייד טכארבעגסיורא ןיא לעּפָאט
 טאהעג טָאה רעגניטע .גנורעדליש רעד ןיא ןעכירטש עלעדייא ךיז
 סָאװ ,קסעלרוב ןעבָארנ םעד ןעדיימוצסיוא קאמשעג םענייּפ םעד
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 רע .ןאמ לעפַאטנאּפ א ן-;רָֿכיש םייב ךילניואוועג טנעגעגעב ןעמ

 ףיוא יו םייז רעשינַארט רעד ףיוא טלעטשעגבָא רהעמ ךיז טָאה

 -נאר השמ ןיא .עצינדאּפס רעד ןיא ןַאמ םעד ןופ רעשימָאק רעד
 םעד ןופ עיהטאּפמיס עצנאג יד .המשנ עקנארק א ןעמ טהעז רעקיצ

 סָאד ןוא ,חלצוי אל ןעמירַא םעד ןופ טייז רעד ףיוא זיא רעביירש

 עג ןעמוקעגסיורא זיא "עלעקרעס , סָאװ ראפ ,ךאזרוא יד ןעוועג זיא

 סָאװ ,עידעמַאק א טָאטשנא ןוא ,ןעבראפ עטכידעג ןיא טרעדליש

 ןעמוקעגסיורא זיא ,ןעביירש וצ טאהעג העדב טָאה רעסאפרעפ רעד

 ,עמארדָאלעמ א

 :ַאזא זיא "עלעקרעס , ןופ השעמ יד

 "עב א ןוא ןערהַאפענקעװא ץענרע זיא רעדורב א סעלעקרעפ

 טָאה ,קילגנוא ןא טריסאּפ טָאה םהיא טימ זא ,ןעמוקעגנָא זיא טכיר

 -רעביא ןיא ןענעמרעפ רעצנאגנ ןייז ןוא האווצ ןייז טשלעפעג יז

 ךיז טהיצרע רעטכַאט עניצנייא ס'רעדורב םעד .רהיא וצ ןעננאגעג

 עלעקרעס .רהיא ןופ טלעדנאהעב טכעלש טרעוו יז רָאנ ,רהיא ייב
 ,רחוס א טימ רהיא ט'סנק'רעפ ןוא רעטכַאט עגניצנייא ןא טָאה

 רעד .רעלדניווש א ןוא בננ א ןייז וצ סיורא ךיז טזייוו רעכלעוו

 קירוצ ךאבענ זומ יז ןוא ,טייהא קירוצ םולשב ךיז טרהעק רעדורב

 .ןענעמרעפ ןעצנאג םעד םהיא ןערהעק

 סָאד טינ ןפוא םושב זיא עלעקרעפ זא ,ןהעז וצ גנירג זיא סע

 -ענ ,טגאלּפעג ךיז טָאה סָאװ ,?ליח תשא רעשידיא רעד ןופ דליב

 ןעציז ןענַאק לָאז ןאמ רהיא ידכ ,ךָאי םעד טּפעלשענ ,טרעטאמ
 -נוא סיורנ א ןעוועג טייז רעזנוא ןופ טלָאװ סע רָאנ .ןענרעל ןוא

 -עג ןיא סָאװ ,עסעיּפ א וצ קיטירק אזא טימ ןעטערטוצוצ טכעד

 ,טייצ רעשיטנַאמָאר רעלאטנעמיטנעס א ןיא ןערָאװעג ןעבירש

 א ןעוועג זיא עמארד א ןיא ןוא ןאמָאר א ןיא רקיע רעד ןעוו
 םעד ןופ "עלעקרעס , טכארטעב ןעמ ןעוו ןוא ,לובאפ עקראטש

 ,ןעכירטש ענידעבעל יד ןרעדנואוועב רימ ןעפראד טקנוּפדנַאטש

 רעד ןיא .עסעיּפ רעצנאג רעד רעביא ןעפרָאװאוצ ןענייז עכלעוו

 -אּפש רעד ןופ טּפאכרעפ זיא רעביירש רעד סָאװ ,טייצ רעניבלעז
 ענייז ןופ טייז עכילשנעמ יד טינ רע טסעגרעפ ,?ובאפ דעדנענ

 .הנרדמ ערעכעה א ףיוא קיטש יד ףיוא טביוה סָאד ןוא ,ןעניושראּפ
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 -עה ךס א "עלעקרעס, טהעטש  ןָאיצקורטסנַאק רהיא טיול
 רעד ףיוא טייצ רעזנוא ןופ ןעסעיּפ עטרעדנוה ,עטרעדנוה ןופ רענ

 רעד ןופ ןעלענער עלא ךָאנ טיובעג זיא עסעיּפ יד .ענהיב רעשידיא
 -נעלג רעד ןעוועג רעכיז זיא עלעקרעס ןוא טסנוק רעשיטאמארד
 -םור ןיא עמארד רעשידיא רענרעדַאמ רעד ןופ ביוהנַא רעטסדנעצ

 .דנאל

 וצ ןעוועג הכוז טינ רָאנ טינ טָאה רעגניטע המלש םנה ןוא

 טינ וליפא רָאנ ,ןעבעל ןייז ראפ טרהיפענפיוא ,,עלעקרעס , .ןהעז
 גנוקריוו עטסקראטש יד טאהעג עסעיּפ עניזַאד יד טָאה ,טקורדעג

 זיא עסעיפ יד ,עמארד רעשידיא רעד ןופ גנולקיווטנע רעד ףיוא

 -סיינעב טָאה ןוא דנאה וצ דנאה ןופ ןעננאגעג טּפירקסונאמ ןיא

 ,עמארד רעשידיא רעד ראפ רעביירש עשידיא טרעט

 םכילע םולש סָאוװ ,קעהטַָאילביב-סקלָאפ רעשידיא רעד ןיא

 .א ררושמ רעשיאערבעה רעטנאקעב רעד טָאה ,ןעבענעגסיורא טָאה

 : רעגניטע .ש ןעגעוו תונורכז ענייז טלהעצרעד רעבָאלטָאג .ב

 קרעוו עטשרע ןיימ ןעבענענסיורא בָאה ךיא ןעוו 1827 ןיא
 .רד ואוו ,ץשַאמאז ןיא ןעווענ לָאמ עכילטע ךיא ןיב "ביבאה יחרפ,

 זא ,טניימעג בָאה ךיא ןעוו ,לָאמנייא .טניואוועג טָאה רעגניטע
 ןיא ןעגנאנענמורא לָאמטסנעד ןיא עכלעוו ,עירעלַאכ בָאה דיא

 ,ןעמוקעג זיא רע ,רָאטקַאד םעד ןעפור טקישעג ךיא בָאה ,ןעלױּפ

 ; רימ וצ טנַאז ןוא טכארטעב ךדימ טָאה

 -רָאפ רעסעב ךייא לע ךיא ? עירעלָאכ ךדייא ניוט סָאװ---.
 (= "עלעקרעס , ןיימ ןעזעל

 .ןערָאװעג דנוזעג ןיב ךיא ןוא ןעזעלעגרָאפ רימ טָאה רע,
 ךיא ןוא קשח ןעבענענוצ רימ טָאה רעגניטע רָאטקָאד רעד,

 -נִא ףיא בָאה 1888 ןיא .ןאגראשז ןיא ןעביירש ןעביױהעגנָא בָאה
 רעדָא "דוטקעד סָאד , : ןעטקא יירד ןיא עידעמַאק א ןעבירשעג

 "רעפ ויא "עלעקרעס  זַא ,"דָאכסָאוו , ןיא ןָא טויג גרעבניצ (*

 ןעמונעג םוטאד םעד ךילניישראוו טָאה רע ,182/ ןיא ןערָאוװעג טסאפ

 -נָא טינ םוטאד ַאזַא םרעוו רעבָא ָאד ,ןעגנורעניארע סרעבָאלטָאג ןופ

 .ןעבעגעג
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 "עגבא רעצימע סע טָאה רעטעּפש ",טכאנ ןייא ןיא תוּפוח ייווצ ,

 ".ןעמָאנ ןיימ ןעבעגוצנַא ןעסענרעפ ןוא אשראוו ןיא טקורד

 םעד ןיא ,ןעדאפדלַאנ .א ןענעוו ןעננורעניארע ענייז ןיא

 םהרבא טלהעצרעד ,אנליוו ןיא ןענעישרע זיא סָאװ ,ג"ערת סקנּפ

 רימלת א סרעבאלטאנ ןעוועג זיא ןעדאפדלָאנ זא ,אנריּפאּפ בקעי

 רָאנ ,שיאערבעה טנערעלעגסיוא רָאנ טינ םהיא ייב ךיז טָאה רע ןוא

 .דעיל ןעשידיא ן'טימ טנאקעב ךיז רע טָאה בוטש ןיא םהיא ייב

 ענהעש א טאהעג טָאה ןוא שילאקיזומ ןעוועג זיא ןעדאפדלָאנ

 טגעלפ עיצאערקער ןופ טייצ רעד ןיא עלוש-רעניבאר רעד ןיא .םיטש

 -ירביא יד ןוא ?עדעיל עשירעבאלטאנ א ןעהיצנָא טפָא ןעדאפדלָאג

 | .ןעטלאהרעטנוא ןענעלפ רעליש עג

 רעד ןוֿפ רָאטקעּפסניא רעד ןעברַאטשעג זיא 1809 רהָאי ןיא

 ןייז ףױא ןוא ,םיובנעכייא בקעי עלוש רעניבאר רערימַאטישז

 םייח רעטרהעלעג רעשידיא רעטמהירעב רעד ןעמוקעגנָא זיא לעטש

 "עב םעד ןופ רעטכָאט יד ,יקסמינָאלס םאדאמ ,יקסמינאלס גילעז

 ןעוועג זיא ,אשראוו ןופ ןרעטש םהרבא רעקיטאמעטַאמ ןעטסואוו

 -א לי מ י ס א | א ע ב ט ב .יורפ עטעדליבעג-ךיוה א רהעז

 ט כא ר ב עג טי מס רע בָא יז ט ָא ה ,ןיר ַא ט

 עש ידיא יד ,ָאירוק ַא יוו ,אשראוו ןופ

 "קָא ד ןופ (עלעקרע ס) "עלעק'הרש. עמ אר ד
 עמ ארד יד .ץשַאמַאז ןופ רעגניטע רָאט

 ן{ ע וו ע ג ןע לע פ ענ ר ח עז ר ה יא ז י א

 -ע לו צ רָא פ יז ןע בָא ה בעי? יז ט ג ע 5 פ

 רהיא זיא רעטניוװ ןעבלעזמעד .ע ט נָא ק ע ב ר א פ ןע ז
 -עג לָאז עמארד יד ואוו ,לעקאטקעּפס א ןעכאמ וצ ןעלאפעגנייא

 טָאה יז .עלוש רעניבאר רעד ןופ רעליש יד ךרוד ןערעוו טלעיּפש

 טגרַאזעג ,טריטעּפער ,טריזינאגרַא ,ןעלָאר יד טלייחטעגרעדנַאנרעפ
 דנַאטשוצ זיא לעקאטקעּפס רעד ןוא ,סעיצארָאקעד עדנעסאּפ ראפ

 עלוש-רעניבאר רעד ןופ רערהעל יד ןופ טראוונעגעג ןיא ןעמוקעג

 -אטקעּפס רעד .ץנעגילעטניא רערימַאטישז רענירביא רעד ןופ ןוא

 ןעלָאר ערעייז ןעבָאה רעליש יד .רארופ א טכאמענ טָאה לעק

 ט אה ןעמעלא ראפ רהע מ ר ַאֹנ ,טלעיּפשעג טוג
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 שָאוו ,ןעדאפ ד 7 ַא נ טנעכייצענסיוא ךדיז

 על אר ע ט ס רע ווש יד ט?עיּפש עג ט ַא ה
 | .ע 7 ע ק ר ע ס --

 -רעס , סָאװ ,גנוקריוו ענידלאווג יד ןהעז וצ גנירגנ זיא ןופרעד

 ענילדנהעצ ץנענילעטניא רעשידיא רעד ףיוא טאהעגנ טָאה "עלעק

 -טנע רעד טימ "עלעקרעס , ןופ תוכייש יד ןוא ,דנַאנַאכָאנ ןערהָאי
 םעד ןופ גנודנירג רעד טימ ןוא עמארד רעשידיא רעד ןופ גנולקיוו
 .רעטאעהט ןעשידיא

 רַאנ טינ טָאה רענניטע .רד יוװ ,ןערעדנואוועב וצ .זיא סע

 ךיוא טָאה רע רָאנ ,עמארד א ןופ עיצקורטסנַאק יד טסואוועג טוג
 ,ןעכאז עשינכעט ןייר ףיױוא ןעסיױוטשעננָא ךיז וויטקניטסנ'א
 ראפ טייצ עננאל א טביירש ןעמ ןעדייס ןעסיוו טינ ןָאק ןעמ סָאװ

 םעד ןיא ענעצס עטשרע יד ןענעפע ,לשמל ,יֹוזא ,רעטאעהט א

 סָאד זיא רעטעּפש .,לעדיימ-טסנעיד יד ןוא תרשמ רעד טקא ןעטשרע

 -יא ןופ ןעסעיּפ לעטרעיפ יירד ןיא טעמכ ןוא ןאלבאש א ןערָאװעג)

 ןרעטש ןייק .,ענעצס עטשרע יד יוזא ךיז טנעפע רעטאעהט ןעשיד |
 רע .ענהיב רעשידיא רעד ףיוא גנאהרָאפ ןייק ןענעפע טינ ?יוו
 טימ טיוקע ןא ןענידנע וצ ןענַאטשרעּפ וויטקניטסניא ךיוא טָאה
 | | ' ,טקעפע ןַא

 - "רעס .ךאלטרעוו ןעבָאה "עלעקרעס , ןיא ןעניושראּפ עלא טעמכ-
 טכיורב ןנחוי 'ר ןכדש רעד "! תוחכ עניימ יוא , ,טגָאז ןיילא עלעקי

 -בָאנ ךיוא זיא סָאד ןוא ",רעפא העימש ןיימ טמוק , :ליטרעוו א

 ,םהאנסיוא ןהָא ןענרוטאמארד עלא ראפ ןאלבאש א ןערָאװעג םעד

 -עג זיא "עלעקרעס , זא ,טכאמעג םאזקרעמפיוא ןיוש בָאה ךיא
 טָאה רעגניטע .רד רָאנ ,שידיא ןעטסנייר םעד ןיא רָאנ טינ ןעבירש
 ,טסנוק א ראפ ןענימרעט עשידיא ענייר ןעפאשעב וצ טכוזענ ךיוא
 השעמ יד יו יוזא .ךארּפש רעד דמערפ רָאנ ךָאנ ןעוועג זיא סָאוװ
 ,לעּפמעטש ןעלאקַאל א ךארּפש יד טָאה ,גרעבמעל ןיא רָאפ טמוק
 דיא רעשיווטיל רעד .ןעכיילג סָאד ןוא "ךעמ , ,"ךע , ,לשמל ,יוו
 יירט רָאנ .ךספ ן'טימ טדער עסעיּפ רעד ןיא ןיירא טמוק סָאװ
 עמעדליבענ יד ןעדער ,ןעבעגעג טָאה ןָאזספלָאװ סָאװ ,טּפעצער םוצ
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 ןערָאװעג ןיא סָאד ".יילעמערפ ןוא ןיזטכייל , ןיא יו ,שטייד

 .שטייד ןעדער ןעלַאז עטעדליבעג יד זא ,רובעי אלו קוח א

 ןיא ץאלּפ ןעטסגיטכיוו םעד טמהענרעפ רעגניטע .ש ,רד ךָאנ
 לארשי עכָאּפע ןעדאפדלָאו-רַאפ רעד ןיא עמארד רעשידיא רעד
 | ,דלעפנעסקא

 -ניטע .רד ןופ רעטלע סָאװטע ןעוועג זיא דלעפנעסקא לארשי
 רעד ןיא טעמכ ןעבעירשעננָא עמארד עטשרע ןייז טָאה ןוא רעג

 ."עלעקרעס , ןייז ןעבירשעג טָאה רענניטע ןעוו ,טייצ רעניבלעז

 ןעטנהעצטכא ףוס ןערָאװעג ןערָאבעג זיא דלעפנעסקא ?ארשי

 תאובת רעד ןופ טמַאטשעג טָאה ןוא ווארעמענ ןיא טרעדנוהרהָאי

 טימ ארמנ טנרעלעג רע טָאה ןערהָאי עננוי יד ןיא .החּפשמ ס'רוש

 א ,דיסח רעווילסארב רעטנערברעפ א ןעוועג זיא ןוא ,םיקסוּפ

 ,רעווילסארב ןמחנ ,ן'יבר םעד ןופ ברוקמ רעסיורג

 ארמנ רעד רעביא ןעסעזעג זיא רע ןעוו טלַאמעד ןיוש וצ

 -רעפ ןיוש רע טָאה שיט ס'יבר םעד ןופ םייריש טּפאכעג רעדָא
 -ניירא םהיא וצ זיא הלכשה יד רעדָא ,ןעכארּפש עדמערפ ןענַאטש

 ןוא ןאמרעננוי א ןערָאװעג זיא רע ןעוו רַאנ ,רעטעּפש ןעננורדעג

 שיליוּפ ,שיסור ןענַאטשרעפ ןיוש רע טָאה ,טפעשענ וצ ךיז ןעמונענ

 ,טייהנעטלעז א ןעוועג סָאד ןיא טייצ רענעי וצ ןוא שטייד ןוא

 טּלָאמעד יו יוזא .טפעשעג ןייז ן'א ןעפלַאהענ םהיא טָאה סָאד

 -יורנ וצ ןענַאלשענוצ ךיז רע טָאה ,תומחלמ עסיורנ ןעוועג ןענייז

 -ענ זיא ןוא סרידנַאמָאק ייב בושח א ןערָאװעג זיא ,ןעדאירדאפ עס

 .דנאלשטייד ןוא ןעלױּפ ןייק עעמרא רעד טימ ןעגנאג

 ףיז רע טָאה ןעדנענענ ענעדעישרעפ ןיא ןעזייר ענייז ךרוד

 ןיא טפעשעג ןייז בעילוצ ןוא ,לעיפ רהעז ןהעזעגנָא ןוא טרעהעגנָא

 ןעשנעמ ךס א טימ גנורהירעב ןוא גננודניברעפ ןיא ןעמוקעג רע

 עכילשנעמ יד ןערידוטש וצ טייהנענעלעג יד טאהעג טָאה רע ןוא

 -קרעמ א טאהענ רע טָאה וצרעד .דנאה רעטשרע רעד ןופ רוטָאנ

 רע סָאװ ץלא טקנעדענ רָאנ טינ טָאה רע ןוא ן' 24,  . וו

 רע ןוא ,ןעטייהלעצנייא עלא ךיוא רָאנ טרעהעג ןוא ןהעזענ טָאה

 -ענ ןעטלאהרעטינוא וצ ףָאטש גונענ טאהענ ןעבעל ץנאנ ןייז טָאה

 ,תוישעמ עטנאסערעטניא טימ ןעטפאשלעו
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 .רע טָאה טגידנעעג ךיז ןעבָאה ןעדאירדאּפ יד ןעוו רעטעּפש
 -ַאודא ,רַאטָאנ ןערָאװעג ןעטרָאד זיא ןוא סעדא ןיא טצעזעכב ךיז
 הנויח ןייז טאהעג רע טָאה ןופרעד ןוא ראטאלסנארט ןוא טאק
 ,דֹובכב

 יילרעלא ראפ רעטנעצ א ןערָאװעג זיוה ןייז זיא סעדא ןיא

 הלכשה רעד וצ גנאנרעביא ןייז טימ .ןעשנעמ עשיטייל ןעסאלק

 -עלפ זיוה ןייז ןיא .טנערברעפ טינ ךיז רעטניה ןעקירב יד רע טָאה

 ,עטעדליבעג ,עמורפ ,עטרהעלעג ,םידמול ןעמוקנעמאזוצ ךיז ןעג

 .ןעטלאהרעטנוא טונ ןעטרָאד ךיז טָאה ןעמ זוא עמירא ןוא עכייר

 ןוא שיסור ,שטייד ןוא שדוק ןושל טוגנ טנַאקעג טָאה רע םנה

 ערעדנא ןיא ךיז ןעכאמ וצ טמהירעב טכוזעג טינ רע טָאה שיליוּפ

 ,טסואוועג טָאה רע .שידיא ןיא רָאנ ןעבעירשעג טָאה ןוא ןעכארּפש

 לעיפ טהעטשרעפ ןוא לעיפ טרעהעג ןוא לעיפ ןהעזעג טָאה רע זא
 ךאז ןייק טָאה סָאװ ,קלָאפ סָאד ןענרעל ךס א רעביראד ןָאק ןוא

 . קלָאפ סָאד יו יוזא ןוא ,ןענַאטשרעּפ טינ ךאז ןייק ןוא ןהעזעג טינ

 -ער זא ,סולש רעשינַאל רעד זיא ,ךאז רעדנא ןייק טינ טהעטשרעפ

 | | .שידיא ףיוא םהיא טי'מ ןעמ ףראד ןעד

 -עירשענ טָאה רע ,ךס א ןעבעירשענ טָאה דלעפנעסקַא לארשי

 ןייז ךָאנ ןוא ,ןעלקיטרא ,ןענאמַאר ,ןעגנולהעצרע ,ןעמארד ןעבכ

 ןעבילבעג ןענייז (1866 ןיא זיראּפ ןיא ןעברָאטשענ זיא רע) טדיוט

 יירד ןופ ךרע ןא ןעמהענרעפ טפראדענ ןעבָאה סָאװ ,ןעטּפירקסונאמ

 ןא-.,?אזקיש ןופ עינָאריא יד ןעוועג זיא סע .ןעניוב קורד טרעדנוה
 ןוא קלָאפ ןייז ךילצונ ןייז וצ ןעבעירשעג רָאנ טָאה רעכלעוו רע

 ןהעז וצ ןעוועג הכוז טינ טָאה ,םהיא ןענרעל וצ טראנעגנ טָאה

 -ָאה ,1869 ןיא ,ןעבעל ףוס ןייז ייב רָאנ ןוא ,קורד ןיא קרעוו ענייז
 | = הל" .ןעכאז יירד ענייז טקורדענבָא ךיז ןעב

 עכילטע ןופ ךשמ םעד ןיא ןעבעירשעג טָאה רע יו יוזא

 ןעבָאה ,טייצ ןייז ןופ ןעבעל סָאד טרעדלישעג ןוא רהָאי גילדנהעצ
 ןעטשניוועג רעייז ןעכיירנרעד טנַאקעג טינ ןפוא םושב קרעוו ענייז

 טרא רענעי יו םעדכָאנ ,ןערָאוװעג טקורדענ ןענייז ייז ןעוו ,קעווצ

 -עצ רעדנאסקעלא .טרעדנעעג ןעצנאג ןיא ןיוש ךיז טָאה ןעבעל

 -ייז ייז ןעוו ,"רשבמ לוק,; ןוא "ץילמה , ןופ ראטקאדער ,םיוברעד |
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 רעכילנעזרעּפ א ןעוועג זיא ,סעדא ןיא ןעגנאגעגסיורא ךָאנ ןענ

 לוק, ןיא גָאלַארקענ ןייז ןיא ןוא דלעפנעסקא לארשי ןופ דניירפ

 י"אמַאר ענייז עלא, זא ,רע טביירש ,דלעפנעסקא רעביא "רשכמ

 תוישעמ ע'תמא ןענייז (ןעמארד טסייה סָאד) רעטאעהט ןוא ןענ

 ןעמ סָאװ ,ןעשנעמ ןופ טרעדלישעג ןענירד ערעטקאראק יד ןוא

 "אּפ לָאז סע ,טלעטשעגסיוא יוזא ךילריטַאנ רָאנ ,טנעקעג ייז טָאה

 "העפ יד ןענעקרעד ןוא רסומ א ןעניפעג ןענירד לָאז רעדעי זא ,ןעס

 ".ןעשנעמ עכילנהע ןעסאלק עצנאג ןופ רעל
 ןיא ןענייז ערעטקאראכ עגיזָאד יד ןוא תוישעמ עגיזָאד יד

 ייז ביוא ןוא ,שיאַאכרא ןערָאװעג םורא ןערהָאי ענילדנהעצ עכילטע

 יייז ןיוש טָאה ,טסנוק ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ הטרעוו א ןעבאה

 םרַאס רענעי ןעוו ,טאהעג טינ הטרעוו םוש ןייק ?כשה רסומ רע

 -פיוא קעווצ טּפיױה רעייז .טרעדנעעג ןעצנאג ןיא ךיז טָאה ןעבעל

 .ןעגנאגעג ןערָאלרעּפ ןעצנאג ןיא זיא ןעסאמסקלָאפ יד ןערעלקוצ

 יד טאהעג טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא רעסעדא עשידיא יד

 טאהעג ייז ןופ טָאה ןעטּפירקסונאמ יד ןענעייל וצ טייהנעגעלעג

 .י ראפ רהֶָאי ייווצ טסייה סָאד ,1864 ןיא ןוא ןענינענרעפ סיורג

 י-ליבעג םעד ןופ רעהעטשרָאפ ךיז ןעבָאה ,טיוט ס'רלעפנעסקָא

 לָאז יז זא ,הלכשה יציפמ הרבח רעד ֹוצ טדנעוװעג סאלק ןעטעד

 רעד ןופ יו יוזא ןוא ,קרעו עניזָאד יד ןעבעגסיורא זייווכעלסיב

 -עוװ רָאװעג גידנעהענייברעפ רימ ןערעוו גנולדנאהרעטנוא רעגיזָאד

 ןעגעו ןוא טייצ רענעי ןיא םיליכשמ יד ןופ ןעגנובערטש יד ןעג

 ביג ,רוטארעטיל רעשידיא רענידסלַָאמאד רעד ןופ דנַאטשוצ םעד

 ןופ השקב יד הטרעוו ןעשיראטסיה םעד בעילוצ רעביא ָאד ךיא

 "טנע םעד ןוא ץנענעלעטניא רעסעדא רעד ןופ רעהעטשרַאפ יד

 .הלבשה יציפמ חרבח רעד ןופ רעפ

 ןעוועג ןענייז ץנעגעלעטניא רעסעדא רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד

 .רד ןוא ןהָאזנעװעל .רד ,שטיווָאניבאר ףסוי ,רעכאבאווש .רד

 רעד ןופ דעו םוצ ףעירב א טימ טדנעוועג ךיז ןעבָאה ייז .רעקסניּפ

 םעד ןעגעוו טכירעב רעד ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא הלכשה יציפמ הרבח

 : יוזא טעטיול ףעירב
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 אסעדאמ רעקסניּפ ,ץיווַאניבאר ,רעכאבאווש ח,

 םירמאמ ינש דלעפנעסקא 'ה תאמ תונקל דעוה ינפל םיעיצמ

 םתעדל יכ ,איסורו ןילוּפ ץראב םידוהיח ייחמ םירופסו

 יניע תא חוקפל חבר תלעותל תויחל ולאה םירובחח ולכוי

 יכ תויהבו .ינחורה םבצמו םהיתונורסח לע םעה ןומה

 קסעתהל ותלוכיב ןיאו םימיב אב רבכ דלעפנעסקא
 תואמ עברא ריחמב םרכמל אוה הצרנ כ"ע ,םתספדהב

 ".וירבחמ דחא תכרעה תחת טעמ םיבותכ םהש ומכ 'כור

 -עדא רעד ןופ רעהעטשרַאפ עטנַאמרעד יד זא ,טסייה סָאד
 ייב ןעפיוקוצבא דעו םעד ןעגָאלשעגנרַאפ ןעבָאה ץנעגעלעטניא רעס
 -ידיא םעד ןופ ןעננולחעצרע ןוא ןעלקיטרא ייווצ דלעפנעסקא 'ה
 -ָאק גנוניימ רעייז ךָאנ לייוו ,דנאלסור ןוא ןעלוּפ ןיא ןעבעל ןעש
 םעד ןופ ןעניוא יד ןענעפע וצ ןעקריוו ךס א קרעוװ עניזָאד יד ןענ

 ןוא ,דנַאטשוצ ןעגיטסייג ןייז ןוא ןערעלהעפ ענייז ףיוא קלָאפ
 -עב טינ ךיז ןָאק ןוא ןאמ רעטלא ןא ןיוש זיא דלעפנעסקא יוװ יוזא
 -רעפ וצ ןעדעירפוצ רע זיא ,קרעװ ענייז ןעקורד ן'טימ ןעגיטפעש
 ר ט ר ע ד נו ה ר ע י פ ןופ עמוס רעד ראפ ייז ןעפיוק

 ןעזָאל ייֵז לָאז דעו רעד ןוא ןעהעג ןוא ןעהעטש ייז וו ,ל ע ב
 -טימ א םענייז ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא זייווכעלפיב ןעקורד
 ,דעילג

 : יזא טרעפטנעעג דעו רעד טָאה ףיורעד

 ,1804 ,לירּפא ןעטפ2

 -אבאווש .רד ברה ,אסעדאב החרבחה ירבח בתכמ לע,
 ,רעקסניּפ ,רדו שטיווַאניבאר ףסוי ,ןהָאזנעוװעל .רד ,רעכ
 תפשב וירובח תא דלעפנעסקא 'ה ידימ תונקל םיעיצמה

 תונקתה לש 1 ףיעס י"ּפע יכ דעוה אצמ ,תרבודמה תידוהי

 רבע תמשב קר םירפס סיפדהל הרבחהל תושרה ןתינ הזה

 ב"עו (ןָאנרַאשז) תרבודמה תידוהי ןושלב אלו איסור ןושלו
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 לבננה ויתולועּפ גוחמ תאצל תושר ול ןיא יכ רעוה בושחי

 (*".הלאב םירבחה תעצח לע םיכסהלו תונקתה י"ע
 רעד ןופ עיצוטיטסנַאק רעד טיול זא ,רעפטנע רעד זיא רוציקב

 רעדָא שיאערבעה ןיא רעכיב ןעקורד וצ טכער א רָאנ יז טָאה הרבח

 טינ דעו רעד ןָאק רעביראד ןוא ,שידיא ןיא טינ רעבָא שיסור

 ,גאלשרָאפ םעד ןעמהעננָא

 -ענ טָאה סָאװ קרעוו ראפ זא ,ןהעז וצ גיריורט זיא סע ביוא

 -עלעטניא עשידיא יד עכלעוו ןוא ןעביירש וצ ןעבעל ץנאג א ןעמונ
 טינ ךיז טָאה ,ןעטכיזניה יילרעלא ןיא גיטכיוו ןענופעג טָאה ץנעג

 רעיפ יו ,עמוס עכילרעכעל אזא ןעלהָאצעב וצ ןלעב ןייק ןענופעג

 טייז רעטייווצ רעד ןופ סע טדער ,ייז ןעקורד ןוא לעבור טרעדנוה

 טייקנעבעגרעביא ןוא טפאשיירט ס'דלעפנעסקא ראפ ל?לעיפ רהעז

 טָאה רע ןעכלעוו ראפ ,קלָאֿפ םוצ ןוא רוטארעטיל רעשידיא רעד וצ
 | .ןעבעירשעג

 .ןיילא ץנאג ןעמארד ענייז ןיא טהעטש רלעפנעסקא ?ארשי

 ףיוא רעטשרע רעד ןעוועג טלָאװ רע יו ,ןעבעירשעג ייז טָאה רע
 עצעזענ יד .ןהעזעג טינ עמארד ןייק לָאמ ןייק טָאה ןוא ,דלעפ םעד
 -ענ ןעבעירשעג םהיא ראפ טינ ןענייז טסנוק רעשיטאמארד ןופ

 זיא רע יו שנעמ רעכילטלעוו אזא זא ,ךילנעמנוא זיא סע .ןערָאװ

 -ענ טינ זיא רע זא רעדָא טכוזעב טינ רעטאעהט ןייק טָאה ,ןעוועג

 רעבא טָאה רע .רוטארעטיל רעשיטאמארד רעד טימ טנאקעב ןעוו

 ןעמוקעגסיורא ןענייז ןעמארד ענייז ןוא טצונעב טינ ךיז טימרעד

 םעד טכאמענ רָאלק טינ ןיילא ךיז טָאה רע .ענעפאשענ שימייה

 -רע ןוא גנולדנאה ןופ ,עלעווַאנ א ןוא עמארד א ןופ דיישרעטנוא

 סָאװ ,ןופרעד ןעמונעגנ ךיז טָאה סָאד זא ,ןייז ןָאק סע .גנולהעצ

 טעוו רעקיטש עשידיא זא ,ט'מולח'ענ טינ וליפא ךיז טָאה םהיא

 -ארג ןיא ןעבעירשעג חמדקה א ןיא .ענהיב א ףיוא ןעלעיּפש ןעמ

 "רעדורב ןוא רעטסעווש ,בייוו ןוא ןאמ , עמארדָאלעמ ןייז וצ ןעמ

 ; יוזא רע טביירש

 ,ןושאר קלח ,איסור ץראב לארשיב הלכשה יברמ תרבח תודלות (*

68, 
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 ןעכילטיא ןעלהעצרעד טינ ךָאד ןעמ ןַאק השעמ ע'תמא יד

 ,רעדנוזאב
 ןענעייל סע ןעזָאל ,ןעבירשאב ַאד סע ךיא בָאה רעבירעד

 .רעדניק עשידיא | |
 ,טכאמעג רעטאעהט א יוװ ךָאנ סע ךיא בָאה וצרעד
 ,טכאנ רעטניוו א ןיא עינאּפמָאק א ןיא ןענעייל וצ ףא

 רָאנ ,ןעלעיּפש םוצ טינ ןעמארד ענייז ןעבעירשעגנ טָאה רע

 ןעמ ידכ ,עמארד ןופ עמרָאפ יד טכיורבעג טָאה ןוא ,ןענעייל םוצ

 עמרָאפ יד סָאו ראפ .עינאּפמַאק א ןיא ןענעייל ןענַאק סע לָאז

 ,עינאּפמָאק א ןיא ןענעייל וצ טסאּפענוצ רהעמ זיא עמארד ןופ

 זיא סע רָאנ ,ךילדנעטשרעפ טינ זיא ,ןאמאר א ןופ עמרַאפ יד יו

 זא ,גנונפָאה ןופ ןעטָאש םעד ןהעזענ טינ וליפא טָאה רע זא ,רָאלק

 ךיז טָאה רע ןוא ,ענהיב א ףיוא ןעלעיּפש ןעמארד יד לָאז ןעמ

 -עג ןיא רקיע רעד .עמרָאפ רעד ןעגעוו טרעמיקעג טינ רעביראד
 ןעזייוו ,םהיא ןערעלקפיוא ןוא רעזעל םעד ןעטלאהרעטנוא וצ ןעוו
 -רעפ ןוא טינ סייו רע סָאװ ,ןעבעל ןופ ןעטייז עכלעזא םה א

 .טינ טהעטש

 ,ןעמארד ענייז ןיא טקניה ןָאיצקורטסנַאק יד ביוא ראפרעד

 טייצ ןייז ןופ ערעדנא עלא יו סָאמ רערעכעה א ןיא רע טציזעב

 -אכ ענייז .ןעכירטש עכילטע ןיא רעדליב ןענעכייצ וצ טפארק יד
 טפור ןעמ סָאװ קיטש ןייא ןופ ןעסָאגעגסיױא טינ ןענייז ערעטקאר

 ןעטייווצ םעד ןופ ךיז טדיישרעטנוא רעדנוזעב רעדעי רָאנ ,שנעמ

 ןעטמיטשעב א רָאנ ,ןעשנעמ א םתס טינ ךיז ראפ טהעז ןעמ ןוא
 טימ ,רובד ןעטמיטשעב א טימ ,םינּפ ןעטמיטשעב א טימ ןעשנעמ

 | ,ךולה ןעטמיטשעב א

 םעד ןופ יוװ ,טייקניניילק אזא ןופ וליפא ןהעז ןעמ ןָאק סָאד

 ,"טורקער רעשידיא רעטשרע רעד , קיטש רעד ןיא ןענָאזרעּפ ?יטעצ

 | ;ליטעצ רעד ןיא טָא

 .יײלרעלא ןיא רעטנרעלעג ,תובשחמ לעב ,רענילק ןרהא 'ר

 | ,תונושל ןוא תומכח
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 רעבַארג א רעמערק א ,טדָאטש ןיא סנרּפ ,אכַאײסּפ המלש

 .גנוי
 רהעז זיא ןוא עוװאיליּפיש טדער ,עביוט ַא ,בייוו ןייז חכרב |

 .טיילק ןיא הירב א זיא יז ,עזייב א

 ,רַאנ-טדָאטש רעסיורג א ,דיחי ןב רעייז ,בייל שרעה

 זיא ןוא עלעבייוו ןעש ַא ,בייוו סרָאנטדָאטש םעד ,על'היביצ

 | ,םורפ טינ

 ,לעפ טימ טלעדנאה ,שדוח סנרּפ ךיוא ,עטאוויליג לעוולעוו

 ,ץראה םע ןא ךיוא

 ןיא עט'נכדש א  ,נילק (רהעז) רעייז ,בייוו ןייז ,יצנַאח

 | ,טדָאטש

 -קער יד וצ (רעּפאכ) ישטווָאל א ,רוכש רעסיורג א ,דש לאיבנ

 .ןעטור
 .ענירוי עטלא ןא ,ןירעקנעש א ,דיומ יד השפיל

 רעגולק א ,ןתמו אשמ ןעסקָא םוצ גיוט רע ,רעניירקא לארשי

 ,ףתוש ס'נרהא ןוא דיא

 א יא יז ,ןעניוא עדייב ןהֶא עדנילב א ,בייוו ןייז ,ילחמ

 | ,תסחוימ עסיורג
 זיא רע ,ןאמ ןעטשרע ןופ ןהוז א ס'ילחמ ,רעסיורג רעד ןמחנ

 טימ וליפא ,גנוי רענילק רענהעש א ,הרצ א ,קינ'השעי-המ א

 ,טייל ןייק טינ רָאנ ,תולעמ
 .עדנערא טדָאטש טלאה ,דיא רענולק ,רעטיור רעד סחנּפ

 .טוג רהעז ןוא גולק ןוא ןעש רהעז ,בייוו ןייז ,הרּפיצ

 ,רניק גיצנייא ס'חרּפיצ טימ סחנּפ --- עלעמירפ רעדַא המירפ

 .רהֲאי 17 רעדָא 16 ןופ לעדיימ גולק ןעש א רהעזי

 סיורא ןיילא ליטעצ םעד ןופ ןיוש ןעמוק ןעניושראּפ עֶלַא יד

 יד ןוא ,םינּפ ןעלעודיווידניא ןייז טימ רעדעי .ןעשנעמ עגידעבעל

 / ראפ ייז רע טָאה ,ייז טרעדליש רעביירש רעד סָאװ טייצ עצנאגנ

 .ןעניוא יד

 ךיז טרהיר עמארד רעד ןופ גנולדנאה עניימענלא יד ביוא

 .אפונ ןענַאזרעּפ יד גידעבעל ךיז ןענעוועב ,םאזננאל רהעז טפָא

 טקא ןעטשרע ןיא ןערעוו "טורקער ןעשידיא ןעטשרע, םעד ןיא



 107 / ףעטאעהט ןעשידיא ןופ עטבישעג

 לָאמ ןעטשרע םוצ ןעבָאה ןעדיא יוזא יוװ ,ןענעצס יד טרעדלישעג

 -עדליש יד .ןעטורקער ןענעוו הרזנ יד ןעמונענפיוא ןוא טנענעגעב

 -ראּפ ךס א סיורא ןעטערט ָאד םגה ,עטפאהרעטסיימ א זיא גנור

 ךיז טנעפע ענעצס עטשרע יד ,טלוב סיורא עלא ןעמוק ,ןעניוש

 ןעמ .בוטש ןיא עכאיַאסּפ ייב הפיסא רעכילניואוועננוא ןא ףיוא

 טכארבעג ןעבָאה ןעטאדלַאס ייווצ סָאװ זאקוא םעד םורא טדער

 -ורקער ?הָאצ רעד ןעגעוו זיא זאקוא רעד .,ןעביירשרעטוא םוצ
 םימכח טדָאטש עכילטע .ןעבעג ףראד ליטדעטש סָאד סָאװ ,ןעט

 טינ זאקוא םעד ףראד ןעמ זא ,תויאר יילרעלא טימ ןעזייוורעד
 ןעמ טעװ ןעביירשרעטנוא טינ טעוװ ןעמ זא ןוא ,ןעביירשרעטנוא

 הכרב בייוו סעכאיאסּפ .ןעטורקער ןעבעג ןופ ןייז רוטּפ אליממ'

 ןיא יז .טפעשעג א טהעטשרעפ סָאו ,הירב עשידיא יד זיא

 טדנעוו ,ךיז טלעדנאה סע סָאװ ןענעוו ,טּפאכ יז ןעוו רָאנ ,ביוט

 .טינ לָאז רע זא ,ןַאמ רהיא ןעגעג ןושל הנעמ ןעצנאג רהיא ןָא יז
 יד ,ליח תשא יד ךיז ראפ טהעז רהיא .ןעביירשרעטנוא ןענאוו

 זיא טוהט יז סָאװ ץלא ןוא ,עקרעגָאז העד יד ,עקרעבעג הסנרּפ

 ןוא ןעיירשעג יד ןעוו רעבא .הזנור טימ ,ןערב טימ ,םרוטש טימ

 "רע רעטיור רעד סחנּפ ןוא רעליטש לעסיבא ןערעוו םעראיל רעד

 טינ ךיז ןעק ןעמ רָאנ ,הרצ עסיורג א עקאט זיא סָאד זא ,טרעלק

 ןייז ךָאנ טעוו ןענעקטנא ןעלעטש ךיז טעװ ןעמ זא ןוא ,ןעפלעה
 -אדלָאס ראפ ןעבעגבָא ןעמ טעוװ אפוג םיסנרּפ יד ןוא ףארטש א
 ןיא ןהעשעג ןיא גנורעדנע ןא סעּפע זא ,הכרב טקרעמעב ,ןעט
 -עג ןיא גנורעלקרע יד סָאװ ,סיוא טניפעג יז ןעוו ןוא ,גנומיטש רעד
 ן'טימ ,םרוטש ןעניבלעז ז'טימ ןאמ רהיא ףיוא ןַא יז טלאפ ןעוו
 "רעטנוא לָאז רע זא ,הזנור רעניבלעז רעד טימ ,ןערב ןעגיבלעז

 .ןעביירש

 -עוו רעמַאט ,עטלעמאזרעפ יד ףיוא קערש א ןָא טלאפ טציא
 ןעמ .ןהענקעווא ןעלעוו ןוא ןעטראוורעד טינ ךיז ןעטאדלַאס יד ןעל

 ןַָאק ןעמ ןוא תבש סיוא טלאפ סָאד יװ יוזא ןוא ,ייז ךָאְנ טקיש
 ןעלָאז ייז זא ,ייֵז ןעמ טעב הלדבה ךָאנ זיב ןעביירשרעטנוא טינ
 לעיפ יוזא ייז ןעמ טקנעש רעבָא ייברעד ,דנעבא ן'זיב ןעטראוו

 ,ןָא ךיז ןעסיוטש םילרע עטסַארּפ יד וליפא זא ,טייקמאזקרעמפיוא
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 ליו'מ ןוא האיצמ עצנאנ א ךאזרוא ןא סעּפע בעילוצ ןענייז ייז זא
 ,ןעבָאה ניטיונ יוזא ייז ליוו ןעמ זא ןוא ,ןעבָאה גיטיונ ַאד ייז
 סָאװ ענעדיא יד ,הכרב ?יח תשא יד .ןהעגקעווא .אקוד ייז ןעליוו
 לעטימ ןעשרעבייו ןתמא ןא טציא טכיורב ,קעדאּפס ןיא טהעג

 רשפא זיא לעטימ רעד .דנאוו ןַא ּפָאק ןענַאלש וצ ןָא ךיז טביוה ןוא

 עבָארג ייוצ ראפ םינ רעבא ,ןהֹוז ן'ראפ ןוא ןַאמ ן'ראפ טוג
 ,םילרע

 -וה ןעטכייל א טימ ןעננורדעגכרוד זיא ענעצס עניריורט יד

 יד .רעטעוועקוטשענניירא ןייק טינ זיא רָאמוה רעד רעבָא ,רָאמ

 ןיא ענירעיורט סָאד עכלעוו ןיא ,עכלעזא ןענייז אפוג סעיצאוטיס

 .ןעשימַאק ן'טימ טשימענסיוא
 -וננענ טָאה רע סָאװ ,זיא רענייז טסנעידרעפ רעטסערג רעד

 -עג םהיא טָאה סָאד .ןעמארד ענייז ראפ ןעשנעמ ענידעבעל ןעמ
 -עזָאלבעגנא ןופ רעכעה ךיז ןעביוהוצפיוא טייקכילנעמ יד ןעבעג

 א טימ ןעדייר רָאנ טינ ענייז ןענַאזרעּפ יד .טייקלעצניקעג רענ
 -ָאפ רעטקאראכ ןייז יװ ,יוזא טדער רעדעי רָאנ ,ןושל ןעכילשנעמ
 -עו טלעכיורטשענ ןופ טיהענסיוא ךיוא םהיא טָאה סָאד .טרעד

 םעד ןופ קעווצ רעצנאנ רעד .ןעצנעדנעט עש'הלכשה ןיא ןער

 יד זא ,ןעדיא יד ןערעלקרע וצ זיא "טורקער ןעשידיא ןעטשרע,

 .ןעדיא ראפ הבוט א רָאנ זיא ןעטורקער עשידיא ןעמהענ וצ הריזנ

 ןעשיווצ דליב ןעטייוצ ןיא נָאלאיד םעד ןופ ןעמ טהעז סָאד

 .עלערעּפ ,בייוו ןייז ןוא רענילק ןרהא

 ןיטירקענ ןידוי ןיֿמענ לָאז עמ סָאוו סָאד ןוא .עלערעּפ

 טינ ךיוא ךָאד ןיא ,סטספיר אוד איוו ,ןיטַאדלָאס ראפ רעדָא
 .הריזנ ערעטיב א יאדווא ךעד זיא סָאד ? הריזג ןייק

 .ןהעטשרעפ שרעדנא ןעמ ןזומ ךאז איד ,עלירעּפ ,ןיינ .,ןרהא

 עלא ,הנידמ ןייז ןיא ליוװ ,ןיימ ךיא איוו ,ה"רי רעזייק רעזנוא

 -טיא נוא ,ןיכאמ ךיילג ,עירעּפמיא ןייז ןיא ןעניואוו סָאװ ,תומוא

 ןילדנאה וצ רעדָא ןעניואוו וצ ןעבָאה טכער א ךיילג לָאז רעכיל

 -רעבונ 15 ןיא זע ,ןיזעווינ זיא רעהא זיב איוו יוזא טינ ,םידימיא

 טהעטשראפ ןילדנאה ןוא ןיניואו טנעמג ןידוי ןיבָאה רָאנ סעינ

 אשונ זומ ,רענעי יו ןעבאה טכער ןעכיילג א ליוװ סָאװ רעד זא ,ךדיז
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 רעבָא ןיביג טנייה ,רענעי יו ףיילג ,ןייז הנידפה לעב
 רעד .טסייה רעבירעד .ןיטורקער ןייק טשינ ןידוי

 טכער א ןיוש טעוװ ,ןיטורקער ןיבעג ךיוא ןעלָאז ןידוי זא ,רעזייק
 ןוא ןעניואוו םידימיא ענעי טימ ךיילג ןענעמ ןילַאז ייז זא ,ןייז
 טסלהָאצ ,לוש ןיא טָאטש א טספיוק איד זא ןילדנאה םידימיא
 ןיציז וצ טכער ַא איד טסָאה ?האמצנעד .טלעג רעהירפ איד

 ןיֿביילנ ןיזימ נוא ןיפראד ריס .טָאטש ןייד ףא ןהעטש וצ נוא
 -קער ןיבינ ןעלעוו ןידוי סָאו םעד ךרוד זא ,ה"רי רעזייק רעזנוא
 ןילדנאה וצ עווארּפ א ןיבינ עלא טימ ךיילנ ייז רע טעוװ ,ןיטיר

 .ןייפא ןהעטשראפ שנעמ א ףראד סָאד ,םידימיא ןיניואוו וצ נוא

 ןוא גנוניימ יד סיוא טקירד ןרהא זא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 ןיא הפיסא רעד ייב ןזיא ןרהא .רעסאפרעפ םעד ןופ גנונפַאה

 םענהעש א ראפ סָאװ טזייוו סָאד ןוא .ַאטינ זיוה סעכאיַאסּפ

 -לעז יד ,ןעסעזעב זיא דלעפנעסקא טייהראוו-טסנוק ראפ להיפעג

 א טאהעג ןעטלָאװ בייוו ןייז טרעלקרע ןרהא סָאװ רעטרעוו עניב

 -ַאלבעגנָא ןעגנולקעג ןעטלָאװ ןוא הפיסא רענעי ייב קזוח ןופ םינּפ
 סיורא רע טזייוו טייקכילטייחראוו ראפ גיוא ןייז .שלאפ ,ןעז

 א םתס ,רעטיור רעד סחנּפ טציז הפיסא רעד הוא סָאװ ,טימרעד

 זא ןפוא ןעשיטקארּפ א ףיױא טרעלקרע רענעי ןוא ,דיא רעגולק
 ןָאק ןעמ ןוא אניד אתוכלמד אניד רָאנ ,הרצ א עקאט זיא סָאד
 ראפ ?היפענ ןערענינעו א טימ רעביירש א .ןעפלעה טינ ךיז
 סחנּפ ןעזָאלרעד טנַאקענ טינ לָאמ ןייק טלָאװ טייהראוו טסנוק

 טינ טמיטש סָאד ?ייוו ,רעטרעוו עכלעזא ןעגָאז וצ ןעטיור םעד
 .ץנעדנעט סרעביירש םעד טימ

 רע טָאה טייהראוו טסנוק ראפ להיפעג ןעניבלעז םעד בעילוצ

 ענייז טזָאלעג טינ טייצ ןייז ןיא ךילנעמ ןעווענ זיא סע טייוו יו

 .םילבחמ סיואכרוד רעדָא םיכאלמ סיואכרוד ןערעוו וצ ןעניושראּפ

 -שנעמ טימ ,ןעשנעמ ןעדנעטשמוא עלא רעטנוא ןענייז עטסיימ יד

 עטשרע , םעד ןיא .תונורסח עכילשנעמ טימ ןוא תולעמ עכיק

 רעּפ אזא .רעסיורג רעד ןמחנ דלעה רעד ןיא "טורקער ןעשידיא

 לעווייט א רעדָא ךאלמ א רעדָא ןעמוקסיורא טפראדעג טָאה ןָאז

 וריזירעטקאראכ ןיילא דלעפנעסקא יוװ ,סיורא רע טמוק ָאד רָאָנ
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 רענולק רענהעש א ,הרצ א ,קינ'השעי המ א, ,ןעצרוק ןיא םהיא
 "טייל ןייק טינ רָאנ ,תולעמ טימ וליפא גיי

 -עג טרעוו טורקער ןעשידיא ןעטשרע םעד ןופ גנולדנאה יד
 ןיא רעסיורג רעד ןמחנ קינ'השעי-המ רעד .ףוס םוצ רָאנ טכיד

 -ירפ זא ,ןייא םהיא טסעומש יצנח רָאנ ,ןעלעמירפ ןיא טבעילרעפ
 יו ,טוהט רע ןוא טאדלָאס א ראפ ןהעג לָאז רע ,טננאלרעפ עלעמ

 ןופרעד רהָאוװעג טרעוו עלעמירפ ןעוו .ןוצר רהיא ,טקנעד רע -
 ס'נמחנ .טבראטש יז ןוא רעקראטש וצ א רהיא ראפ ּפאלק רעד זיא

 ןעמ סָאװ ,הללי עכילקערש א טכאמ ןוא טמוק רעטומ עדנילב

 ,דניק גיצנייא רהיא טביורעגקעווא רהיא ייב טָאה

  טימ גנולרנאה יד טינ טמיטש ,ןהעז וצ טכייל זיא סע יװ

 זא ,בייוו ןייז ןעלהעצרעד געמ רענולק רעד ןרהא ,ץנעדנעט רעד
 ןיוש רָאנ ,ןעדיא ראפ הבוט א רָאנ זיא ןעטורקער ןופ הריזנ יד
 ןוא רעזייה ייווצ ןיא ןברוח אזא טכאמ טורקער רעטשרע רעד

 .תונברק עכילטע טרעדָאפ

 ,זוש5 עמאמ ןעטסָארּפ ףיוא ןעבעירשעג טָאה דלעפנעסקא
  ןהעז סע ןָאק ןעמ יו ,עטרילַאּפ ןייק טינ זיא ךארּפש ןייז רָאנ

 זיא ךארּפש יד .טכארבעג ןעביוא בָאה ךיא סָאװ ,נוצסיוא םעד ןופ

 -רעוו עשיסור ןופ שימוצ ןעסיורג א טימ ,לאקָאל קראטש ךיוא
 ,יוזא זיא ןענעלסיוא ןייז ןוא .דנאלסור-דיז ןיא טדער ןעמ יו ,רעט
 ..טדער ןעמ יו

 ןוא רעטסעווש ,בייוו ןוא ןאמ ,, עמארד רעטייווצ ןייז ןיא

 רעד סיורא רעטלוב ךָאנ ,רעקראטש ךָאנ ךיז טזייוו "רעדורב

 ןענייז ָאד .רעביירש-ךעמארד ןוא רעלהעצרע ןא ןופ שימסיוא

 טגיל טפארק עצנאנ יד ןוא ,רעכאווש ךס א ,ךס א ןעגנורעדליש יד

 רעש םעד ןופ .השעמ רעדנענױטש רעטעטנַאלּפרעֿפ א היוא

 ,רעדורב ןוא רעטסעווש ,בייוו ןוא ןאמ , זא ,רָאװעג רימ ןערעוו

 ייווצ ןיא קיטשרעטאעהט א ןיא טייבראעב השעמ ע'תמא ןא, זיא

 .עמארד ןייק טינ ךָאנ טכאמ רעבא השעמ ע'תמא ןא ".ןעטקמ
 | : יוזא זיא טעשזויס רעד

 -ענרעביא טאה ןוא ער ענּפ א בייוו א ןופ ןעפָאלטנא זיא ןאמ א

 ּוד ,לעדיימ א ןוא לענניא ןא ,רעדניק ייווצ טימ רהיא טזַאל
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 טָאה רעטומ יד ,דניק סלא ךָאנ ןערָאװעג ןעלאפרעפ זיא לעדיימ
 ןיא ןעבילבענ זיא לעגניא רעד ןוא ,דלאוו ןיא טזָאלענרעביא רהיא

 ךיז רע טָאה טיט סרעטומ רעד ְךָאנ ןוא טדָאטש-סטרובעג ןייז

 רענעפַאלטנא רעד .הנמלא ןא ,עט'שמש רעמירַא ןא ייב ןעניוצרע
 -ענ ןעטרָאד זיא ןוא דנאלננע ןיא טראּפשעגנָא לייוורעד טָאה ןאמ

 ףיז רע טָאה םורא רהאי גיצנאווצ ןיא ,ךייר רהעז ןערָאװ
 טזאלעגרעביא טָאה רע סָאװ רעדניק יד ּךָאנ טקנייברעפ
 .ייז ןעכוז טרהעקענקירוצ ךיז טָאה רע ןוא םייח רעד ןיא

 טָאה רע ,רוחב רעסיורג א ןערָאװעג ?ייוורעד זיא לעגנניא ןייז
 -רא ןייז ןופ רעבא ,יירעדיינש ןופ הכאלמ יד טנרעלענסיוא ךיז

 ןיא םהיא ראפ יו יוזא .,עשאק ףיוא רעסאוו םיוק רע טָאה טייב

 יד טגרָאז ,סָאװ טימ טינ טָאה רע ןוא ןעבָאה וצ הנותח טייצ ןיוש

 : עדמערפ א זיא יז .הלכ א בא םהיא טכוז ןוא םהיא ראפ טדָאטש

 ןא ןיא ףױא ךיז טלאה ןוא עצינ'הּפכנ יד רהיא טפור ןעמ ןוא
 ,הנותח רעד ףיוא תואצוה ןעביילקפיונוצ טהענ ןעמ ןעוו .אינסכא

 א ךָאנ ןהענ ןוא ןתח םעד ןעמהענטימ לָאז ןעמ זא ןעמ טסילשעב

 רעד ןוא גנאל טינ טרעיודעג סע ,רעדנעלגנע ןעכייר םוצ הבדנ

 רע ,רוחב-רעדיינש ןעמירַא םעד ןיא ןהוז ןייז טנַאקרעד רעטצעל

 -צעלּפ יד זא ,ארומ טָאה רע לייוו ,ןענָאקרעד טינ רעבא ךיז טזַאל -

 .יאטלוה א ןוא סטכינעגיוט א ןעכאמ םהיא ןופ טעװ תורישע עכיל

 ,הנותח רעד וצ תונכה יד טימ ןהעגנָא טזָאל ןוא חבדנ ןייז טינ רע

 /ףיז טעוו ןוא הּפח רעד וצ ןעמוק טעװו רע זא ,וצ טנָאז רע

 רעד ןיא רע טנעקרעד הּפוח רעד ךָאנ .,חלכ-ןתח טימ ןייז חמשמ

 טאהענ הנותח סָאד טָאה ןפוא אזא ףיוא ןוא ,רעטכָאט ןייז הלכ

 רעטייוו זא ,ךיז טהעטשרעפ סע  רעטסעװש א טימ רעדורב א
 -ווארּפס ןעכאמ וצ ןָא טביוה רע ןוא ןהעג ןעזָאל טינ סע רע ןָאק

 ןייא ןוא ןעגנונעקרעד ערעדנא ךָאנ סיורא ןעמוק ןופרעד .,סעק

 / ,רעטייווצ רעד ךָאנ טמוק גנושאררעביא

 "וק סָאװ ,ןיצ'יבר ןוא בר רעד סָאװ ,זיא שיטסירעטקאראכ

 יערעוו ,"רעדורב ןוא רעטסעווש ,בייוו ןוא ןאמ, ןיא ןיירא ןעמ

 רע יו ,הלכשה ןופ ףּפמאק רעד .שיטאּפמיס רהעז טרעדלישעג

 ןופ עידעמאק רעשידיא רעטשרע רעד ןיא ןעזיוועגסיורא ךיז טָאה
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 -נעסקא ןיא ,ןעטייצ סנעדאפדלָאג ןיא רעטעּפש ןוא ןהָאזספלָאװ
 -אמארד ענייז ןופ טהעז ןעמ גילדעוו .דמערפ ץנאג ןעוועג ן'דלעפ
 .ררעדורב רערעטלע סלא רעגיטכיר ּךָאנ רעדָא ,רערהעל סלא רָאנ ,רעפּפמעק סלא ןעטָארטעגסיױרא טינ ךלעפנעסקא זיא ,קרעוו עשיט
 | .שידיא טסָארּפ רָאנ ,שטייד ןייק םינ ןעדייר ןעדלעה ענייז סָאװ ,טימרעד רעביירש-ןעמארד ערעדנא יד ןופ סיוא ךיוא ךיז טנעכייצ רע .רהעמ טהעטשרעפ ןוא רהעמ טסייוו רעכלעוו

 ןעסערּפנייא ?יוו רעביירש רעד ,ץנעדנעט רהיא ךיוא טָאה "רעד -ורב ןוא רעטסעווש ,בייוו ןוא ןאמ , ןופ השעמ עדנעניוטש יד
 טינ ןיא ,סעקירטעמ ןופ הריזנ יד זא ,ןעקנאדעג ס'רעזעל ן'פיוא
 : לעיּפש-רעטאעהט םעד ֹוצ המדקה א סלא ןעמארג ןיא סיוא רע טקירד סָאד .ןעדיא ראפ הבוט א רָאנ הריזגנ ןייק

 רעדניק עשידוי ייב ןעּפַארטעג ּךיז טָאה סָאד
 טינ רעבא ךיז ןעק סָאד :עלסימיוו טדָאטש רעד ןיא

 .רעדניצא ןעפערט
 רעזנוא ראפ ןעטעב רימ ןעפראד ןיילא ראפרעד

 ןעבעל ס'רעסייק
 ןעבעגעג זאקוא םעד זנוא טָאה רע סָאװ
 ֿפָאמ סכילטיא ןהעז ןעזומ רעטומ ןוא רעטאפ זַא
 ןעביירשרעפ סע ןעמ לאז ןערַאביג טרעוו דניק א זַא

 ,לחק ייב | |
 איד ןעלעטש טינ ןעמ רָאט הנותח א ייב זא נוא

 פעטיווק א סלהק ןהָא הּפוח
 .לטומ סָאד זיא ייז ףיוא ,ןעבעג גנוטכא ףורד ןעפראד ייז
 ןיא רענעיוו ראסעפַארּפ טהיצ -ץאלּפ ןייק טינ ייז ןעבָאה ןעמארד יד ןיא יו יוזא ןוא ךאלדעיל ןעבָאה ןעסעיּפ ס'דלעפנעסקא)

 ןופרעד "ירושטנעס הטניטניינ יהד ווא רושטארעטיל שידיא ,, ןייז
 -מָאק א ןיא ןענעייל ןענָאק ייז לָאז ןעמ ידכ ,םרָאפ עשיטאמארד א ןיא ןעבעירשעג ןענייז ייז זא ,קיטש-רעטאעהט ענייז ןעגעוו טגַאזעג טָאה אפוג דלעפנעסקא סָאװ --- טריטיצ ןעוועג ןיוש זיא ןעביוא --- .ענהיב א ראפ ןערָאװעג טניימעג ןענייז ייז זא ,סולש א
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 ןעמ זא ,טפַאהעג טינ וליפא טָאה רע זא ,טזייוו סָאד ןוא ,עינַאּפ
 .ענהיב רעשידיא א ףיוא ןעלעיּפש ןעמארד יד טעוו

 ךֵאנ טקורדעג ךיז ןעבָאה רעקיטש עטנַאמרעד ייווצ יד ץוח א
 -רשוע ןצבק, ןוא ,"טלעוו עטראנעג יד רעדָא רצוא רעד , ; ייווצ
 טקורדעג ךיז טָאה טורקער רעשידיא רעטשרע רעד .,"לעיּפש
 .א .ק ןופ קורד ,גיצּפייל ןיא 1802 ןיא ןעבעל ס'רָאטיוא ן'ראפ

 -קא .טיוט ןייז ךָאנ ןענעישרע ןענייז ייווצ ערעדנא יד ,טארללַאפ

 רעד ןוא סענערָאמ ,7 טזָאלעגרעביא םיבתכ ענייז טָאה דלעפנעס
 טקורדענבָא 180/ ןיא ןעבָאה סילייב .מ טימ ןעמאזוצ רעטצעל

 ייוצ עגירביא יד ןוא "רעדורב ןוא רעטסעווש ,גייוו ןוא ןאמ,
 ,םורא רהָאי עכילטע ןיא

 -ענמורא ןעוועג זיא דלעפנעסקא ?ארשי ,גידריווקרעמ זיא סע

 ענייז ןוא סעדא ןיא ץנעגעלעטניא רעטסכעה רעד טימ טלעגניר

 ןעלַאז קרעו ענייז זא ,ןעוועג לדתשמ קראטש ךיז ןעבָאה דניירפ
 ייז ןעשיווצ ךיז טָאה ,טנאקעב זיא רימ טייוו יוװ ןוא ,ןעקורד ךיז
 ןופ עינַאלַאנַארכ יד ןעבענ לָאז סָאװ ,רעניצנייא ןייק ןענופעג טינ
 ' ,קרעוו ענייז

 -ענ ןעבעירשעג זיא קרעוו עדעי ןעוו ,טסואוועבנוא זיא סע
 -עגנָא ןיא "טורקער ןעשידיא ןעטשרע , ןופ רעש ן'פיוא ,ןערָאװ
 ; יוזא ןעבעירש

 טורקער רעשידיא רעטשרע רעד

 ןעמונעגנָא זאקוא רעד זיא לָאמצנעד ,זפקתה תנשב
 ןופ חשעמ א רעדָא
 .הלכ-ןתח טשרעמָאלק

 טלָאמעד זא ,ןופרעד םהענ ךיא ןוא 1827 זיא זפקת רהָאי סָאד

 ,ךילגעמ ךיוא זיא סע םגה ,ןערָאװעג ןעבעירשעג עסעיּפ יד זיא
 ןיימ .טורקער ןעשידיא ןעטשרע ן'פיוא טהענ זפקת םוטאד רעד זא

 טציטש ,1827 ןיא ןעראוװעג ןעבעירשענ זיא עסעיּפ יד זא ,סולש
 ןייז ןוא רענולק ןרהא ןעשיווצ גָאלאיד םעד ףיוא ךיוא דךיז

 ןיא ןעביירש וצ 1862 ןיא ךילנעמנוא ןעוועגנ טלָאװ סע .בייוו
 טנַאקעג ךיוא טלָאװ ןעמ .ןעטורקער עשידיא ןענעוו ןָאט אזא
 -ָאוועג ןעבעירשעג זיא קרעוו סָאד ןעוו ,טייצ רעד ןעגעוו ןעטכער
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 ןיא ןענעלסיוא סָאד .ןענעלסיוא ןופ ןוא ךארּפש רעד ןופ ,ןער
 ןופ רעטנוא ?אקידאר ךיז טדייש "טורקער ןעשידיא ןעטשרע , םעד
 ,ךילנעמ רהעז רעבא זיא סע ",בייוו ןוא ןאמ , ןיא ןענעלסיוא םער
 -שרע , רעד טקורדעג ךיז טָאה סע ואוו ,גיצּפייל ןופ רעצעז רעד זא

 ,?אנינירַא םייב ןעטלאהעג טינ ךיז טָאה "טורקער רעשידיא רעט

 -ארד ערעדנא יד ןופ רעבענסיורא יד זא ,ךילנעמ זיא רעדיוו ןוא
 ןייק רעבא ףרַאד סע .ןעגעלסיוא סָאד טריציפידָאמ ןעבָאה ןעמ
 ןעבעירשענ ןענייז ןעסעיּפ ס'דלעפנעסקא זא ,ןייז טינ עגארפ םוש
 .ןערָאװעג טקורדענ ןענייז ייז יו רעהירפ ךס א ןערָאװעג

 יד ןעשיווצ ץאלּפ רעדנוזעב א רָאנ טמהענרעפ דלעפנעסקא

 | ,רעביירש-ןעמארד עשידיא

 -פיוא עטסערנ יד טנעידרעפ דלעפנעסקא ןוא רעגניטע ךָאנ
 | .רעבָאלטַאג רעב םהרבא טייקמאזקרעמ

 ןופ רעזעל ןעשידיא םעד טנאקעב טוג זיא רעבָאלטָאג .ב .א
 ןופ רָאטקאדער ןוא ררושמ רעשיאערבעה סלא טייצ הלכשה רעד
 ףיוא ןעוועג ןיא טייקניטעהט עטסניטכיוו ןייז .,"רוא רקובח,
 -סור ןיא םיליכשמ עטסיימ יד יוװ רָאנ ,דלעפ ןעשיאערבעה םעד

 רע ןעוו ןוא ,ןושל עמאמ םעד טאהעג בעיל ךיוא רע טָאה דנאל

 .שידיא ןעבעירשעג רע טָאה טייהנענעלענ א טאהעג רָאנ טָאה

 םעד רעטנוא זא ,רעבאלטאנ טלהעצרעד "תונורכז , ענייז ןיא

 -נעזרעפ םהיא טָאה רעגניטע ,רד סָאװ ,,,עלעקרעס , ןופ סולפנייא
 ץרעטנוא עידעמָאק א ןעבירשעגנַא רע טָאה ,טנעיילעגרעביא ךיל
 -רעד ".טכאנ ןייא ןיא תוּפוח ייווצ , רעדָא "ךוטקעד רעד, ןעמָאנ
 טָאה "ךוטקעד רעד, זא ,ןעגנירד טינ ןפוא םושב ןעמ ףראד ןופ
 רע ."עלעקרעס , טימ תוכייש א סעּפע ןפוא זיא סע ןעכלעוו ףיוא
 ןיא "ךוטקעד , רעד ןוא ,ןעמונעג טינ רעגניטע ןופ ךאז ןייק טָאה
 -סנַאק רעדנא ןא רָאג טָאה ,ןפוא רעדנא ןא ףיוא רָאנ ןעבירשעג
 רעגניטע ןופ סולפנייא רעד .ןעוויטָאמ ערעדנא רַאג ןוא עיצקורט
 -ורענסיורא םהיא ייב טָאה רע סָאװ ,ןירעד ןענַאטשעב רָאנ זיא
 .עמארד וצ ךיז ןעמהענ וצ קשח א ןעפ

 טייק רעד ןיא גניר רעגיטכיוו א רהעז זיא "ךוטקעד , רעד |
 טייקגיטכיוו יד .עמארד רעשידיא רעד ןופ גנולקיווטנע רעד ןופ
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 הטרעוו ןעשיטאמארד רעדַא ןעשירארעטיל א ןופ טינ ךיז טמהענ

 ןענעדאפדלַאג ןעזיוועג טָאה עידעמאק עניזָאד יד סָאװ ,ןופרעד רָאנ

 -יא ןעשיטקארּפ א וצ ןעטערטוצ לָאז רע ןעכלעוו טימ ,געוו םעד

 .רעטאעהט ןעשיד

 רהַָאי םעד ןיא ןעבירשעגנַא "ךוטקעד , םעד טָאה רעבָאלטָאנ
 ערעדנא יד ןופ יו ,רעסעבכ ןעוועג טינ זיא לזמ ןייז ןוא ,8

 טשרע זיא עידעמַאק יד ןוא דנאלסור ןיא רעביירשנעמארד עשידיא

 טימ טעמב טסייה סָאד ,1876 ןיא אשראוו ןיא ןערָאװעג טקורדעג

 גיצנאווצ ןוא יירד ןעוועג טלא זיא רע .,רעטעּפש רהָאי גניצרעיפ

 תחנ רעניצנייא ןייז ןוא ןעפאשעג קיטש סָאד טָאה רע ןעוו ,רהָאי

 וצ דנאה ןופ די בתכ ןיא ןעגנאגענמורא זיא סע סָאװ ,ןעוועג זיא

 -ברעוו רעבענסיורא רעד ןעוו זא ,ףילנעמ רהעז זיא סע ןוא ,דנאה

 -ענ טינ וליפא רע טָאה ,טקורדענבא עידעמָאק יד טָאה יקסניל

 ַאנ םעד ןהָא ןענעישרע זיא יז ןוא עטַאט רהיא זיא רעוו טסואוו

 .רעביירש םעד ןופ ןעמ

 -נעסקא ןוא רעגניטע ןופ ךּפיה רעד ןעוועג זיא רעכַאלטַאנ

 ןיק ןעפראש וצ טאהעג טינ ןעבָאה ייווצ עטצעל יד .,דלעפ

 םולשב טבעלעג ןעבָאה ןוא עיטראּפ זיא סע רעכלעוו ןענעג סרעסעמ

 טימ ט'רבח'עג ךיז ןעבָאה ייז .עטעדליבעג יד טימ ןוא עמורפ טימ

 ןעבָאה ייז .ןעמעלא טימ טשימעגסיוא ןעוועג ןענייז ןוא ןעמעלא

 ןייק טאהעג טינ ןוא תונובשח םוש ןייק םענייק טימ טאהעג טינ

 ךיז םורא ןעבָאה ייז ביוא ןוא ,םענייק ןענעג טייקטרעטיברעפ םוש
 ןעניהור א ףיוא ןערָאװעג ןָאהטענ סָאד זיא ,הלכשה טיירּפשרעפ

 ,ןפוא
 ,רעבָאלטַאג .ב .א טימ לאפ רעד ןעוועג רעבא זיא סרעדנא

 טָאה רע ןעוו ,רהָאי גיצנאווצ ןוא יירד ןעוועג טלא םיוק זיא רע

 םעד ןופ סיורא טשרע זיא רע ןוא "ךוטקעד , םעד ןעבירשעגנָא

 ,הלכשה רעד ןיא שירפ רָאנ ךָאנ ןעוועג זיא ןוא זיירק ןעשי'דיסח

 -רעב יד וצ לעביטש רע'דבח ןופ גנאגרעביא רעפראש רעד

 ּפמאק םוצ ערעדנא יד יװ ןעבירטעג רהעמ םהיא טָאה סעקישטניל

 עכילנעזרעּפ טאהעג ךָאנ רע טָאה וצרעד ןוא םינחנמ עטלא יד טימ

 רערימַאטישז רעד .סומזידיסח ןופ רעהעטשרָאפ יד טימ תונובשח
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 טאה ןוא ןעבעל-ןעילימאפ ןייז ןיא טש מעגניירא ךיז טָאה קידצ
 ,דניק ןייז ןוא לעבייוו עגנוי ןייז םהיא ןופ ןעסירעגבָא דלאווג טימ
 זא ,טסואוורעד ךיז טָאה קידצ רעד .טאהעג בעיל טָאה רע עכלעוו
 ןוא ןע'לוסּפ ףיירט טימ ךיז טגיטפעשעב רעבָאלטָאג רעגנוי רעד
 ןעוועג רזוג טָאה רע ןוא ,ךרד ןעכיילג םעד ןופ בָארא זיא רע זא
 ,בוטש ןופ ןעביירטרעפ םהיא לָאז רע זא ,רעווש ס'רעבָאלטַאג ףיוא
 רעד .טג א ןעבענ בייוו ןייז לָאז רע זא ,ן'רעבָאלטַאג ףיוא ןוא
 סָאד ןוא ןערָאװעג טרהיפעגסיוא ןיא קידצ םעד ןופ ןעליוו
 רעסיורג א טימ ?יכשמ ןעגנוי םעד ןופ ץראה סָאד טליפעגנַא טָאה
 -עגניירא ךיז טָאה רע ןוא ,םייבר יד וצ ןוא םידיסח יד וצ האנש-
 רעייפ ןערעסערג א טימ ,ןערב ןערעסערג ַא טימ ּפמאק ןיא ןעפרָאװ
 .ןעדנעטשמוא ערעדנא רעטנוא ןָאהטעג סע טלָאװ רע יו

 רענרעדָאמ רעטשרע רעד ןיא יו ,ןהעזעג ןיוש ןעבָאה רימ
 -עסיברעפ סלא ןעטָארטעגסיױרא ןהָאזספלָאװ זיא עמארד רעשידיא
 -נעסיברעפ עצנאג ןייז טָאה רע רָאנ ,עמורפ יד ןעגעג רענגעג רענ
 ןעלעוו טימרעד טלָאװ רע יו ,קא'עובצ א ףיוא ןעסַאנעגסױא טייק
 -לעוו ןענעג ,ןעדיא עכלעזא טימ רַאנ טפמעק חלכשה יד זא ןעזייוו
 ןענעג טינ רָאג טָאה יז רעבא טנערָאװעג טָאה ךלמה יאני עכ
 | ,עמורפ ע'תמא

 רע .רעטייוו ךס א קעווא "ךוטקעד , ןייז ןיא זיא רעבָאלטָאג
 ןעדיא ןעטוג א ןוא בר א טּפעלשעגניירא עידעמָאק ןייז ןיא טָאה
 ןוא ,הטוש א רָאנ דיא רעכילרהע ןא זיא בר רעד זא ,ןעזיוועג ןוא
 זיא עידעמַאק עצנאג יד ,רעלדניווש א טושּפ זיא דיא רעטוג רעד
 ןוא םילָאװייט .םינצל ןיא ןעביולג ןעשעראנ םעד ףיוא טיובעג
 | | ,ןעדיא עטוג

 א טימ ןעּפמעק וצ גינעוו ןעוועג זיא ן'רעבָאלטַאג ראפ
 ןופ ןינב ןעצנאג םעד ןעריקַאטַא וצ טכוזעג טָאה רע .קא'עובצ
 ןוא ןעלייז טּפיוה יד ןעמונעגנַא ראפרעד טָאה רע ןוא סומזידיסח
 -רעד טָאה רע .ייז ןעפראוואוצנייא הרובנ עצנאג ןייז טדנעװעגנָא
 ןעבָאה עכלעוו ,סעקטענַאסנַאש וליפא ןעלטימ עלא טכיורבעג וצ
 סעקטענאסנאש ?ייו ,טאהעג טינ ןיז םוש ןייק טייצ רענעי ןיא
 רעשידיא א טָאה טייצ רענעי ןיא ןוא ,ןענניז םוצ טניימעג ןענייז
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 -ענ קיטש א ענייז ןהעז וצ ט'מולח'עג טינ וליפא :גרוטאמארד

 טָאה רעביירשנעמארד רעשידיא א סָאװ עטסכעה סָאד ,טלעיּפש

 .טקורדעג קרעוו ןייז ןהעז וצ ןעוועג זיא ןעפַאה טנַאקעג

 ראפ רעּפמעק ןייק טינ ןיא עידעמָאק רעד ןופ רלעה רעד

 ס'ןהָאזספלָאװ יו ,טינ טרידנאנאּפארּפ ןוא טינ טנידערּפ ,הלכשה

 ןעוו ,תחנ טביילק ןוא ץל א ,?'רוחב רעכילהערפ א זיא רע ,דלעה

 טינ ךאז ןייק ךיז ןיא טָאה רע .לעציּפש א סעּפע ןָאהטבָא ןָאק רע

 ןעבָאה הלכשה רעד ןופ ןעלהארטש עטשרע יד ,רעּפמעק םעד ןופ

 טביילק רע .ןעבעל םוצ דיירפ א ןעפורעגסיורא רָאנ םהיא ייב
 טינ ךיז טביוה רע ןוא טייקמעראוו ןוא ןייש רעייז ןופ תחנ ןיילא

 ןיא טקיטשרעפ ןענייז ןעשנעמטימ ענייז סָאװ ,ןרעמיק וצ ןָא

 ןוא .ןעבָאה טינ האנה ןייק ןופרעד ןענַאק ןוא רעכעל ערעטסניפ
 בעילוצ קילג ןייז ןערעטשוצוצ ןעכוז ןעשנעמטימ ענייז ןעוו וליפא

 א ןעננערבוצניירא ןייא טינ ךיוא םהיא טלאפ ,טייקרעטסניפ רעייז

 ערעטסניפ ערעייז ןיא סאּפש טכוז רע רָאנ ,ייז וצ טכיל ןופ ?הארטש

 ,רעכעל

 ןייא ןיא תוּפוח ייווצ רעדָא "דוטקעד , םעד ןופ טלאהניא רעד

 ;: אזא זיא טכאנ

 רעד ןיא טבעילרעפ זיא ןהוז ס'נמאנ םעד ?קזח בר עלעסַאי

 רָאנ .רעטכַאט סראדנער םעד ?אלצ ,ןעלעדיירפ רעגירהעינהעצכעז

 טָאה לאלצ ןוא ,הלכ רעדנא ןא טכוזעגבָא ןהוז ןייז ראפ טָאה ?קזח

 א זיא הלכ ס'עלעסאי .ןתח רעדנא ןא ןענופעג רעטכָאט ןייז ראפ

 סעלעדיירפ ןוא ,רעטכַאט א ס'בר א ןיא יז רָאנ ,לעדיימ עדנילב

 א ס'הארוה הרומ א רע זיא ראפרעד רָאנ ,עסָאנזעב א זיא ןתח

 -לעז רעד ןוא רענייא ףיוא טמיטשעב ןענייז תונותח ערעייז ,ןהוז

 ( .טכאנ רעניב

 טּפמעק ןוא ןרעטלע ענייז ןעגעג טינ ךיז טרהעוו עלעסָאי

 טינ ךיוא ךיז טמהענ רע ןוא ,ןרעטלע סעלעדיירפ טימ טינ ךיוא

 ןייז טימ ןעבָאה וצ הנותח םהיא טרעטש ןעמ סָאװ ,ןעצראה םוצ

 ןעפראד תונותח יד ןעוו ,גָאט םעד ןיא .,ןעלעדיירפ רעטבעילעג

 ץנאנ טננערברעפ ןוא טמארעגפיוא גיד'תונצל ץנאג רע זיא ,ןייז

 -ראפ ךיוא זיא סע עכלעוו ןעשיווצ ,םינתוחמ ענייז טימ ךאלהערפ
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 סָאװ ,תואלפנו םיסנ טלהעצרעד רעכלעוו ןוא דיא רעטונג א ןַאה

 ךיז ןעלעטש םינתוחמ יד ןעוו ,טכאנראפ .ןעזיוורעד ןיילא טָאה רע
 שוילעּפאק סנעדיא ןעטוג םעד וצ עלעסאי טע'בנג ,החנמ ןענוואד

 ענעקשַאמַאד עטיור א סעט'תנתוחמ רעד ןוא קיביצ עקלויל ןוא

 .ןוא ?לעטיק ןיא ןָאהטעגנָא בוטש ןופ סיורא ךיז טּפאכ ןוא עּפוי

 | - .לעמיירטש

 -נא ןא ןופ םינתוחמ יד טימ ןעמוקנָא ףראד ןתח סעלעדיירפ

 -עג ןעסָאלשעב ןיא ,עסָאנזעב א זיא רע יוװ יוזא ,ליטדעטש רעד

 ידכ ,םינּפ ן'פיוא ךוטקעד א ןענַארט לָאז רע זא ,רעהירפ ןערָאװ

 ןיוש טָאה עלעסָאי ,םומ ןייז הּפוח רעד ייב ןהעז טינ לָאז חלכ יד

 רע ןעוו זא ,תרשמ סראדנער םעד לאירזע טימ טכאמעגבא רעהירפ

 ןערהיפמורא ייז רע לָאז ,ןתח םעד ןענעגעגעב ןערהַאפסיױרא טעוו

 .ןערעוו לעקנוט טעו סע זיב ?יטדעטש ן'ראפ לעדלעוו ןיא
 טזָאל ןוא שוילעּפאק םעד ןוא עּפוי עטיור יד ןָא טוהט עלעסָאי

 א בא רע טראוו ?ידלעוו ןיא .ןעגעקטנא םינתוחמ יד קעווא ךיז

 וצ ןעגָאװ ןופ רעטנורא זיא ןתח רעד יוװ ,טהעז רע זיב ,עלייוו

 ןענייטשוצסיורא ןעזייוורעד םינתוחמ יד רעדייא .החנמ ןענוואד

 ,קיביצ עקלויל רעננאל רעד טימ עלעסָאי ךיז טזייוועב ,ןעגַאװ ןופ

 טימ טיירש ןוא ףייפ א טינ ,דנעה יד טימ קסעילּפ א טוהט רע

 : לֹוק גיד'הנושמ א

 *! ליד'נתוחמ ןיימ ! ַאד ןענייז טייל עניימ ! ַאהַא

 .ףייפ א רעדיוו ןוא קסעילּפ א רעדיוו טינ ןוא

 טיירש ןוא טדיוט םוצ ךיז טקערשרעד ?אירזע תרשמ רעד

 | ; סיוא

 ".פארשי עמש !{ ןעקָאז ןיא ץאמכילש א ! טרָאשט א ,דלאוועג
 .גידנעטייר רע טפיולטנא רעטרעוו יד טימ ןוא

 םינתוחמ יד טרהיפעג טָאה סָאװ הלגעה לעב רעמירַא רעד

 -ישזאסאפ יד טימ ןעפיט ףיז טזָאל ןוא יירשעג םעד טרעהרעד

 | - ,ןיֿפא טביילב ןתח רעד ןוא ,ןער

 ןוא הלכ רעדנילב רעד וצ ןתח םעד קעווא טרהיפ עלעסָאי
 -יא דוטקעד ן'טּוט ןיילא ןוא ,בוטש ן'ראפ רעמיא םהיא טזָאק
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 טהעג רע רעכלעוו טימ ,ןעלעדיירפ ןייז וצ ךיז רע טלייא םינּפ ן'רעב

 -ןתח ןעטייווצ םעד טימ רָאפ טמוק עבלעז סָאד ןוא ,הּפוח רעד וצ

 ןעטוג םעד ןופ םיסנ יד ךרוד ךילנעמ הּפוח יד טרעוו ןעטרַאד .הלכ

 ,ןעדיא

 חכ ןעסיורג א ןַאהטוא טפראדעגנ ךיז טָאה רעסאפרעפ רעד

 ןעבַאה וצרעד .טכא: ;ייא ןיא ךילנעמ תוּפוח ייווצ יד ןעכאמ וצ

 -יסאּפ ןעטלעז רהעז ןענַאק סָאװ ,םיסנ ?עיפ יוזא טרעדַָאפענ ךיז

 ןוא עסָאנזעב א ןייז לָאז ןתח ןייא זא ,טרעדָאפענ ךיז טָאה סע .ןער

 ךיז טָאה סע ;םינּפ ן'רעביא ךוטקעד א ןעגָארט סרעדנא טינ לָאז

 יד ןעלָאז ,ךיז טזייוו ץאמכילש רעד ןעוו זא ,טרעדָאפעג ךיוא
 ךיז טָאה סע ;ןיילא ןתח םעד ןעזָאלרעביא ןוא ןעפיולטנא םינתוחמ

 הוק א יוװ ןהענכָאנ ןעלעסאי לָאז ןתח רעד זא ,טרעדָאפענ דיוא

 ןוא ךָאנ ןוא ,םהיא טסייה רע סָאװ טקנוּפ ןָאהט ןוא בלאק א ךָאנ

 ןעגעװ ךיז ןעמ טָאה ןעטייצ ענעי ןיא רַאנ ,ןעכיילג סָאד ךָאנ
 -נורעדָאפ עסיורנ ןייק טָאה ןעמ ןוא טרעמיקענ טינ ןעכאז עכלעזא

 .ןעבָאה טנַאקעגנ טינ עידעמָאק ןייק ןופ ןעג

 רעדא רהעמ טרעדלישעג ןענייז עידעמאק רעד ןופ ןענַאזרעּפ יד

 ,ןעשנעמ םתס טינ ןענייז ייז ,רע'מינּפ ערעדנוזעב טימ רעגינעוו

 .טעטילאודיווידניא ןייז רע'טלוב רעדָא רעטכייל טָאה רעדעי רָאנ

 ןעשיפרָאד ןעבָארג א טימ טדער תרשמ סראדנער םעד לאירזע

 זיא עלעדיירפ .טסידומלת א יו טדער הארוה הרומ רעד ,ןושל

 טגנירּפש זייוונעטייצ ןוא לעדיימ עלאטנעמיטנעס א  זייוונעטיוצ
 רעכילהערפ א ןיא עלעסַאי ,לעדיימ ספרָאד יד סיורא רהיא ןיא

 | | ,ל'רוחב רענידעבעכ

 סָאד טָאה רע זא ,ןעזיוועג רעבָאלטַאנ טָאה עידעמאק רעד ןיא

 רעיוא םעד ןוא ךיז טוהט םהיא םורא סָאװ ןעקרעמעב וצ גיוא

 ןעניושראּפ ענייז עלא טעמכ .טדערענ טרעוו םורא סָאװ ןערעה וצ

 י"כיר יד ןעכיורב ייז רָאנ ,ןושל ןעכילשנעמ א טימ רָאנ טינ ןעדער

 רעגיבלעז רעד ןיא רָאנ .ןענָאז ןעפראד ייז סָאװ ,רעטרעוו עניט

 "עד רעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעוועג קראטש רע זיא טייצ

 ָבִא -יז טפור סָאד ןוא ,רוטארעטיל רעלאטנעמיטנעס רעגידסלָאמ

 .ןענַאזרעּפ עוויטיזַאּפ ענייז ןופ גנורעדליש רעד ףיוא
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 ,עלעדיירפ ,רעטכָאט ס'ראדנער םעד זא ,לשמל ,רימ ןעהעז יוזא
 ךָאנ גנומהאכַאנ א טקא ןעטשרע םעד ןופ בױהנָא ןיא רַאנ טגניז
 .",עבַאנק רעד סָאז עלעווק רעד ןא , ס'רעליש

 לענניא א טציז לאווק רעד ייב

 ,ליצנערק א ךיז סעקצאצ ןופ טכעלפ

 רעסאוו ןפיוא ןעמיווש איז טהעז רע

 ,פעצנעט רעייז ןעצנאט סעילאווכ יד

 -יש ןופ טייוו וצ זיא עלעדיירפ זא ,טהעטשרעפ רעבָאלטַאג

 ,גָאלַאנָאמ א ןיא ןענעראוועב וצ דלאב ךיז טלייא רע ןוא ן'רעל

 עלעסאי סָאװ דעיל א זיא סָאד זא ,ל?יומ ןיא ןיירא רהיא טיג רע סָאװ

 .ןעגנוזעג רהיא טָאה

 ?היפעג ןייא ראפ סָאװ טימ ,ןח ןעכלעוו טימ .עלעדיירפ
 פידלעוו םיא ןיגעקא ,ןעגנוזעג ?עדיל ענייש סָאד רימ רע טָאה
 ,ןענַאטשעג ןעגיוא איד ןיא םהיא ןענייז ןערערט ,לעכייט םאב
 .,ןעניוא איד ןיא ןענַאטשעג טינ ןערערט איד ןענייז רימ ןוא
 -אוו ןעט'מ ןוא ,ןעסָאנעג סייוו סעקיר ךיז ןעבָאה ייז ,ןייג
 -ענ בָאה ךיא ןוא ,ןענַארטעגקעװא טייוו ייז סע טָאה רעס
 ןיוש ךיז ןילעו ןערערט איד איוו יוזא ; רימ ייב טכארט

 טינ ןערהאי איד ךיוא ךיז ןערהעק יוזא ,ןערהעק םוא טינ
 ,ןערעטיצ וצ ןעביוהעגנָא ךיא בָאה ןעקנאדעג םעד ייב .םוא
 ייב ךימ טָאה עלעסאי ןוא ,ןעלאפעב ךימ זיא שטסַארד א

 -ענג שוק ןעטשרע םעד רימ טָאה ןוא טּפאכעג דנאה רעד
 ! ןעמונינ ךרוד ןוא ךרוד שוק רעד ךימ טָאה יוװ ,טָאנ ,ןָאהט
 זייב טינ שוק אזא ףיוא טסנעק אוד ,לעמיה ןיא טָאנ ,ןיינ
 איד טשוק יוזא .?עמיח ןיא םיכאלמ איד ךיז ןעשוק יוזא ,זייז
 -רָאמ רעמוז םענייש א ןיא ןעמולב איד ןוא ןעזיור איד ןוז

 איו יוזא ,ךאלטעלב איד ףיוא טרעטיצ עסָאר איד זא ,ןעג
 טָאה יוזא ,טרעטיצעג ןעקאב עניימ ףיוא ןעבָאה ןערערט איד
 ,ןיילא טָאג זא ,ןעבענעג שוק ןעטשרע םעד ן'הוח ןושארה םדא
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 טָאה ץראה ןיימ .ןעווענ ןישודיק רדסמ ייז טָאה ,בר רעד טינ
 איו ןעגייווש זומ ?יומ סָאד רָאנ ,ךָאנ טלהיפ ןוא טלהיפעג
 ,סע טכעש ןעמ ןא ,עלעפעש ַא

 אזא טימ טרער סָאו ,לעדיימ עלאטנעמיטנעס עניזָאד יד

 טמוק עלעסָאי ןעוו ,רובד רעדנא ןא רָאנ טניפענ ,הצילמ רענהעש

 -ָאה הנותח עדייב םתסה ןמ ןעלעוו ייז זא ,רהיא טנַאז ןוא ןיירא

 רעד טימ ןעבָאה הנותח טעװ רע זא ,טניימ עלעדיירפ ןוא ,ןעב

 .הלכ רעדנילב

 רעד טימ ,הוק רעדנילב רעד טימ ,סָאװ .עלעדיירפ

 -ָאז ס'בר םעד טימ ,לרעטכעט סעמומ רעד טימ ,עקרעשטסאי
 ? ערעכַאּפ רעד וצ ןהענ טסעוו אוד ןוא ,ונ ,ערעכ

 עלעדיירפ ןוא שוק ןעטשרע םעד טרעדליש סָאוװ עלעדיירפ

 -עדנוזעב ץנאג ייווצ ןענייז "ערעכַאּפ רעד טימ ערעכָאז , רעד ןופ
 ןענאמַאר עלאטנעמיטנעס יד ןופ זיא עטשרע איד ,ךאלדיימ ער

 .ןעבעל ןיא טנַאקעג טָאה רע סָאװ ,יד זיא עטייווצ יד ןוא

 טָאה רעבָאלטַאנ זא ,טנַאמרעד ןעווענ רעהירפ ןיוש זיא סע

 טייצ רענעי ןיא גנונפָאה םוש ןייק ןעבָאה טנַאקעג טינ ןפוא םושב

 טָאה ךאד ןוא ,ענהיב א ףיוא טלעיּפשעג עידעמאק ןייז ןהעז וצ

 ,ןעטעלּפוק ןוא ךאלדעיל "ךוטקעד , םעד ןיא טלעטשעגניירא רע
 ןעמ סָאװ ןוא קיטש םעד טימ טינ תוכייש םוש ןייק ןעבָאה סָאװ

 קעווצ ןעניצנייא םעד טימ ןעסעיּפ עניטנייה יד ןיא ןיירא טקַאה

 .עקרָאלאג רעד ןערעוו ןעלעפעג וצ

 ןעסיורג םעד ןיא ןא ,טרעלקרע ןעוועג ןיוש זיא ןעביוא

 טָאה סָאװ ,לעטימ ןעדעי ןא טּפאכעגנָא ךיז רע טָאה טסולּפמאק

 ןוא םייבר עשידיסח יד ןעמוקוצייב םהיא ןעפלעה טנַאקעג רָאנ

 ,לעדעיל סָאד ךילדנעטשרעפ ןינאג רעביראד זיא סע .ןעדיא עטונ

 טינ רַאנ .םיסחוימ ,םייבר ,םינבר ןופ קזוח טכאמ רע רעכלעוו ןיא

 : טעלּפוק רעדנעגלָאפ רעד זיא ראברעלקרע יוזא



 רנאלסור ןיא ןעגרוטאמארד עשידא עטשרע

 .טנעה איד טימ רענייא טעקסעילּפ טרָאד
 ; רעהא ןוא ןיהא ךיז טלעקַאש ןוא
 טנעוו עכיילג איד ףיוא ךיז טסייר
 .רעב א איו טעשטיר ןוא

 ,דרע רעד ֹוצ זיב םידומ ךיז טניוב רע
 ,לעמיה םוצ זיב שודק טגנירּפש
 דרע רעליוה רעד ףיוא תוצח זיב טפָאלש

 ,לעמערד א טינ תוצח ךָאנ ןיוש טיט ןוא

 טכאנ וצ גאטיירפ רָאנ םייהא טמוק רע

 .טבאמעג {'תירב ייווצ רהָאי סגיטנייה ןוא
 / ןייש רהעז ןעוועג םייקמ טָאה רע
 / .ןב השעת ךתמאל הא

 -סיוא ןוא ןעגנערטשנא ןעלעוו ךיז לָאז ןעמ ויפא ביוא ןוא
 רע סָאװ ,ןינב םעד טימ תוכייש א ךיוא טָאה סָאד זא ,ןעל'טשּפ
 -רע םוש ןייק ןעניפעג טינ רימ ןענַאק ,ןעפראוומוא טלָאװעג טָאה
 ; טעלּפוק ןימ ַאזַא ףיוא גנורעלק

 טרָאד ?לעבייוו ץנעי ןוא

 טרָאװ רהיא ףיוא ךיז טרעווש

 םענייק ןעניז ןיא טינ טָאה איז זא

 :,םענייא רָאנ ,ןיילא םהיא רָאנ

 -ילבארג א זיא עידעמָאק רשד ןיא רָאמוה רעד ןוא ץיוו רעד
 טיירש ץאמבילש םעד טהעזרעד רע ןעוו הלגעה לעב רעד .,רעכ

 ןעריזירעטקאראכ ףראד "סאמש , רעד ",לארשי סאמש, ;סיוא

 םעד טצעזעב ןחדב רעד ןעוו ,הלגעה לעב םעד ,רעסיימשנָא םעד
 לייוו ,ןעצראמש טרָאװ םייב ענר א ףיוא ןהעטש טביילב ןוא ןתח

 עלעסַאי םהיא טגָאז ,םארג ןייק ןעניפענ טינ ננירג יוזא ןאק רע

 - ןיא לעמעל ןתח רעד .ןעקורד טינ ךיז טזָאל סָאװ ,ןעכלעזא רעטנוא
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 רעניליב א ץלא ןיא סָאד .עקיהאז א זיא בר רעד ,שטאפנָאפ א

 ךילדנעטשרעפ ןוא טנעהַאנ רהעז רע ןיא ראפרעד רָאנ ,םזימאק
 רהעמ טָאה רעבָאלטָאנ זא ,טזייוו טָאד ןוא ,קלָאפ ןעטסָארּפ םעד
 רעד ראפ שוח א טאהעג םהיא ראפ ןעגרוטאמארד ערעדנא יד יו

 ץלא יו רהעמ זיא סָאװ שוח א ,רעטאעהט א ןופ טייז רעשיטקארּפ
 -לעוו ןופ ,םוקילבוּפ ןעטסָארּפ םענעי ןעכיירגרעד וצ ןעוועג גיטיונ
 -בא ןייז טֿפראדעג טָאה רעטאעהט רעשידיא רעליבַאטס א ןעכ

 -מוא ערעדנא רעטנוא זא ,טינ לעפייווצ םוש ןייק זיא סע .גיגנעה
 םעד ןופ רעדנירגנ רעד ןערעוו טנעקענ רעבָאלטָאנ טלָאװ ןעדנעטש

 ןעבָאה סָאװ ,תולעמ ענעי טאהענ טָאה רע ,רעטאעהט ןעשידיא

 ןיא ןעזיוועגסיורא טנאילירב יוזא רעטעּפש רהאי עכילטע טימ ביז

 ,ןעדאפדלַאנ םהרבא

 יד ןוא שידיא רענייר א זיא "ךוטקעד , םעד ןיא ךארּפש יד

 ,הצילמ ןיא קעווא ךיז ןעזָאל ייז וליפא ןעוו ,ןענַאזרעּפ עוויטיזַאּפ
 ,שידיא םענייר ןעגיבלעז םעד ךיוא ןעדער

 ,ה"עקת ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רעבָאלטַָאג רעב םהרבא
 ןוא ןזח ןעוועג ןעטרָאד זיא רעטָאפ ןייז .ןיטנַאטסנַאק טלַא ןיא/

 םהרבא .טייקמורפ רענירביא ןייק טימ טנעכייצעגסיוא טינ ךיז טָאה

 רעטאפ רעד יו ,טרעהעגנַא ןערהַאי עגנוי יד ןיא ךיז טָאה רעב

 ןוא סעק'עובצ ןופ ןוא סעיצּפארטס סטָאג ןופ טכאמעג קזוח טָאה

 רעכלעוו ,ליכשמ ןעשיטדַאטש א טימ טנאקעב ךיז רע טָאה דלאב

 טלהעצרעד ךיוא ןוא רעכיב חלכשה עכילטע טגרָאבעג םהיא טָאה
 רניירפ ןייז ןופ ןוא ןהָאזסלעדנעמ השמ ןופ טייקס ורג עצנאג יד

 -אנ, ןופ טלאהניא םעד ןעבענענרעביא ךיוא םהיא טָאה רע .נניסעל

 סָאװ ןוא אמארד זיא סָאװ ,םחיא טרעלקרע ןוא "עזייוו רעד ןאהט
 .,רעטאעהט זיא

 ,ןעטורקעד עשידיא ןעמהענ ֹוצ הרזנ יד סיורא זיא סע ןעוו =
 -ילאג ןיא ןוא ,דנאלסיוא ןייק קעווא רעבאלטאנ רעגנוי רעד זיא

 רענעי ןופ םיליכשמ עטסואוועב יד טימ טנאקעב ךיז רע טָאה ןעיצ

 טסייג ןעיינ א טקעוורע טהיא ןיא ןעבָאה ייז ןוא טייצ
 -עב רעד וו ,טנַאמרעד ןעװעג ןיוש ןיא סע

 -עי וצ ,רעבָאלטַאנ םהרבא רעטכיד רעשיאערבעה רעטסואוו
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 טסולפנייאעב קראטש יוזא זיא ,רעננאפנא ןא רָאג ךָאנ טייצ רענ

 -עג םהיא ראפ טָאה רעגניטע .רד סָאװ ,"עלעקרעס , ןופ ןערַאװעג

 ן'פיוא תוחכ ענייז ןעבורּפ וצ ןעסָאלשעב ךיוא טָאה רע זא ,טנעייל

 א 1838 ןיא ןעבירשעגננָא טָאה ןוא דלעפ ןעשיטַאמַארד ןעשידיא

 רעדָא ךוטקעד סָאד" ; ןעמַאנ ן'רעטנוא ןעטקא יירד ןיא עידעמַאק

 עטנאקעב ןופ ןעסעיּפ עכלעזא עלא ",טכאנ ןייא ןיא תוּפוח ייווצ

 ,דנאה וצ דנאה ןופ די בתכ ןיא ןעננאנענמורא ןענייז םיליכשמ

 "אק טכאמעג ייז ןופ ןעבָאה טליופעג טינ ךיז ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ

 יַאװעג טכאמעג סעיּפָאק יד ןופ ןענייז ןערהַאי יד טימ ןוא סעיּפ

 -רעפ טפָא ןעמ טָאה ןעביירשרעביא םייב ןוא סעיּפָאק ערעדנא ןער

 ןיא ןעוו ןוא .רעסאפרעפ םעד ןופ ןעמַאנ םעד ןעבענוצנָא ןעסעג

 ןעזייוו וצ ןעביוהעגנַא ךיז טָאה ןערהַאי רעניצכעז יד ןופ ביױהנָא

 טּפאכעג רעקורד א טָאה ,ןעמארד עטקורדענ ףיוא גנורעדַאפ א

 ייווצ רעדָא ךוטקעד סָאד , ןוא ןעגארקעג טָאה רע עיּפָאק עכלעוו

  ם'רעבָאלטָאג ןהֶא טקורדעגבָא ךיז טָאה "טכאנ ןייא ןיא תוּפוח

 .ןעמָאנ

 -ָאלטָאנ ןעוועג סָאד זיא דלעפ ןעשיטאמארד ןעשידיא ן'פיוא

 רע טָאה ןעמארד עשידיא ןייק רהעמ ,ךוזרעפ רעניצנייא ס'רעב

 -אשעג רע טָאה ןערהַָאי רעניצכעז יד ןיא רעטעּפש .ןעבעירשעג טינ

 ".הניב ינבל תראפת, עמארד עשירָאנעלא ןייז שיאערבעה ןיא ןעפ

 -עדנא ךָאנ ןעבָאה רעבָאלטַאנ ,דלעפנעפקא ,רענניטע ץוח א
 -ענ טָאה ןעדאפדלַאנ רעדייא ,רעקיטש רעטאעהט ןעבעירשעג ער

 ,רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ ןינב םוצ ןייטש-לעקניוו םעד טנעל
 -צעל םעד ןופ ןערהַאי רעניצעביז ביױהנָא ןיא ןוא רעניצכעז יד ןיא

 -יטש עשידיא ערעדנא ךָאנ טקורדעג ךיז ןעבָאװ טרעדנוהרהַאי ןעט
 -עיוועב ייז ףיוא ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא זא סיוא טזייוו סע .רעק

 לעקיטרא ןענידרעהירפ א ןיא ןהעזעג ןעבָאה רימ .גנורעדַאפ א ןעז

 ןענרוטאמארד עשידיא עטשרע יד ראפ ןעוועג זיא סע רעווש יו
 טקורדעג ןעלָאז ןעמארד ערעייז זא ,ןעזייוורעד וצ דנאלסור ןיא

 טימ ןעטלַאהענבָא ךיז ייז ןעבָאה ןערהַאי עגילדנהעצ ןוא ,ןערעוו

 -ענוצסיורא ןלעּב ןייק ןענופעגנ טינ ךיז טָאה סע ןוא ןעסעיּפ ערעייז

 -קער רעשידיא רעטשרע , רעד ןוא "עלעקרעס , ןעוו ןוא .ייז ןעב
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 .ביֹוהנֶא עמַאס ןיא ןערָאװעג ןעבעגענסיורא ךילדנע ןענייז "טור

 ןיא טקורדעג טינ ץלא ךיז ייז ןעבָאה ,ןערהַאי רעניצכעז יד ןופ

 ןיא 1861 ןיא ןערָאװעג ןעבענעגסיורא זיא "עלעקרעס , .דנאלסור

 ןיוש טָאה רענעי ןוא ,ןעקורד ןעזָאל רהיא לָאז רע זא ,ןענאמלָאװ

 ךיז טָאה סיוא טזייוו סע יו רונ ,ניצּפייל ןיא 1862 ןיא טקורד

 -אמארד עטקורדעג א ףיוא גנורעדָאפ עסיורג א ןעזעיוועג סלָאמאד
 רַאנ טינ ןעזייוו וצ ןָא ךיז ןעביוה דלאב לייוו ,רוטארעטיל עשיט

 -ענבָא 1806 ןיא ךיז טָאה יוזא .עטייבראעב ךיוא רָאנ עלענינירַא

 -עב ,ןעטקא 4 ןיא רעטאעהט ןייא ,"ןיצק רעד ל?למייח 'ר , טקורד
 -עהט ןייא "ןירעגניז יד ע'לחר , 1868 ןיא ןוא .,,ק ךָאנ טעטייברא

 | .ק ,ר ןוא .ס ךָאנ טעטייבראעב ,ןעטקא 4 ןיא רעטא

 עשיראנ עשיא'יונג ןופ טכאמענרעביא ןענייז רעקיטש עדייב

 ןוא ןעשיטאמארד ןייק ,טינ הטרעוו םוש ןייק ןעבָאה ןוא ןעסעיּפ

 -לאפ .ב .י ןעווענ זיא רעטייבראעב רעד .ןעשירארעטיל ןייק טינ

 סע ןעוו ,טייברא ַאזַא וצ ןעבירטענ םהיא טָאה סָאװ ןוא ,שטיווַאק

 ןיא ,ענהיב א ףיוא ייז ןעלעטש וצ גנונפַאה ןייק ןעוועג טינ זיא

 ,ךילדנעטשרעפנוא

 ן'טימ קיטש א טקורדענבא אנליוו ןיא ךיז טָאה 1874 ןיא

 8 ןיא ?עיּפש רעטאעהט ןייא ,"ךאלּפינק עשרעבייוו יד, ןעמָאנ

 -לָאװ .מ .י ןעבעגעגנָא זיא רעביירש םעד ןופ ןעמַאנ רעד .ןעטקא

 רעד ןופ רעסאפרעפ רעד זיא סיורא ךיז טזייוו סע יװ רָאנ ,ןַאמ
 ןעבעגעג רהיא טָאה רעכלעוו ,ןָאזניוועל גיוודול קיטש ןעגיזָאד

 ןיוש טָאד רענעי ןוא ,קורד םוצ ןעבענ רהיא לָאז רע זא ,ןענאמלָאװ

 .ןעמַאנ םענענייא ןייז רהיא ףיוא טלעטשענפיורא גנאנ ןייא ראפ

 סיורא טפור סָאוװ ,עידעמָאק א זיא ,,ךאלּפינק עשרעבייוו , יד

 א טימ סיוא ךיז טנעכייצ טעשזויס רעד .רעטכעלעג ןעטנוזעג א

 .ןיילא ךיז ןופ ךיז טלעקיווטנע גנולדנאה יד ןוא תוטשּפ רענעטלעז

 םוש א ןהָא ,גידעבעל ,ךילריטַאנ יוזא זיא רָאפ טמוק ָאד סָאװ ץלא

 -יירש רעד טינ טּפעלשרעפ עיזַאטנאפ יד ,םיסנ ןהָא ,גנוגנערטשנָא

 א זיא עידעמָאק רעד ןופ דוסי רעצנאנ רעד םנה ,טייז א ןָא רעב

 .קרעוורעייפ רענהעש
 יטננערברעפ וצ האנה רהעמ טָאה רע ןזוא דיסח א זיא ?יקעו
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 םייה רעד ןיא יו ,לעביטש ןיא םידיסח ערעדנא טימ דנעבא םעד

 ףיוא גנוצ .א ןוא רעדער ףיוא ?יומ א טָאה עכלעוו ,בייוו ז'טימ;

 .ָאטינ ךָאנ זיא רע ןוא טכאנייב טעּפש ןיוש ןיא סע .ןעפיורש
 ךיז ןעק .יז זא ,יוזא רהיא טביוה סע רָאנ ,טעב ןיא טניל בייוו יד

 ייברעד זיא רע םגנה ,החכות א םהיא ןענעייל וצ ןעטלאהנייא טינ

 טסנעיר יד זא ןוא ,ןעמענ עטסנרע יד טימ םהיא טפור יז .ָאטינ

 א יז טּפאכ ,ַאטינ םייה רעד ןיא זיא לעקעי זא ,רהיא טנהָאמרעד

 ,עיצרַאּפ .עטוג

 ,ןיירא טמוק ליקעי ןעוו רעקראטש ךָאנ טרעוו החכות 'רהיא

 ןוא רענעבָארגעב א יוװ טציז רע .טינ טרָאװ ןייק טרעפטנע רע רָאנ

 יד וליפא ןעוו ,?יומ סָאד טינ טנעפע רע .ןעצפיז ןייא ןיא טלאה

 ! אהא .ערעשטעוו ןייז ןעבענ םהיא לָאז יז טסנעיד רעד טסייה בייוו

 יד ייב ןעסערפעגנָא קינוועטראק רעד ןיוש ךיז רע טָאה אמתסמ

 -ענבָארא ןא טימ ץלא ךָאנ טציז רע יוװ ,טהעז יז זא רָאנ .ןעטרָאק
 טימ ןיוש םהיא יז טנערפ ,ןעצפיז ןייא ןיא טלאה ןוא ּפָאק ןעטזָאל

 -רעפ רע ןוא ? רהעמרעד זיא םהיא טימ סָאװ ,?לוק ןעטרעדנעענ א
 יז שה"מל ןוא שה"מל זא ,ןא רהיא טנָאז ןוא דוס א רהיא טיורט

 רעד ןוא .ןעּפאכסיורא טינ טרָאװ ןייק טימ םענייק ראפ ךיז לָאז

 טייצ א ןיוש טָאה ןעמ .הרצ רעסיורג א ןיא זיא ?הק זא ,זיא דוס

 זיא טציא ןוא ץירּפ ןעטלא םעד ןעזניצ ןייק טלהָאצעג טינ גנאל

 יד ראפ עמוס עצנאנ יד טרעדָאפ ןוא ץירּפ רעננוי רעד ןעמוקעג

 עלא ןוא טינ דלענ ןייק טָאה טדָאטש יד יו יוזא ןוא .ןערהַאי עלא
 לָאז ןעמ זא ,ןערָאװעג ןעסָאלשעב זיא ,הנכס א ןיא ןענייז םיבשות'

 ןעמחענ לָאז בֶשֹות רעדעי ןוא םשרג ונבר ןופ םרח םעד ןעפאשכָא

 ,ןדנ א ןעבעג טעװ בייוו עיינ עדעי יו יוזא .רעבייוו עכילטע וצ

 ,ץירּפ ןעגנוי םעד ןעלהָאצבָא דלעג םעד ןופ ןעמ טעוו

 םהֹיא טָאה ןוא ןופרעד ןערָאוװועג ענעדנוצעגנָא ןא זיא בייוו יד

 טכאמעג השעמ תעשב טָאה טסנעיד יד ןוא ,בָאנ א ןעבעגעגקעווַא

 ןוא ןעבילקעגנַא טָאה יז סָאװ ,דלענ לעסיב םעד ןופ ןובשח א

 לעב א .אד ןערעוו ןעכינ ןיא רַאנ טעוו יז זא ,טנעכערעגסיוא

 .בוטש ןיא עט'תיבה

 ןיא שרדמה תיב ןיא ןעפַאלעגקעװא בייוו יד זיא גאט ראַפ
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 דלאב ןוא ןיצ'יבר רעד דוס םעד ןעוועג הלנמ טָאה ןוא םישנ תרזע
 טסואוועג ?עטדעטש ןיא ענעדיא עדעי ןוא לעבייוו עדעי ןיוש טָאה

 ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ .ייז ףיוא ךיז טביילק סע סָאװ ,הרצ רעד ןופ

 קילגנוא ןעסיורג םעד ןערהעוואוצבא יוװ ,רענעלּפ ןעכאמ ןוא ן'הצע
 ןעלָאז רעבייו עלא זא ,ןערָאװעג ןעסָאלשעב זיא ףוס םוצ ןוא
 -עב וצ עמוס עניטיונ יד ןעפאש ןוא ךאלּפינק ערעייז ןעּפעלשסיורא |

 יד זא ,ןעזָאלרעד וצ טינ ןפוא אזא ףיוא ,ץירּפ ןעגנוי םעד ןעלהָאצ

 .םשרג ונבר ןופ םרח םעד ןעפאשבא ןעלָאז ליבסנאמ
 טָאה ? ךיא יו ענייא אזא ןַאהט רענייטש א לאז סָאװ ןוא ---

 .גנאל טינ טשרע טָאה סָאװ ,?עבייוו עננוי א גידנענייוו טגערפעג

 -יילקוצנַא טאהעג טינ טייצ ןייק ךָאנ בָאה ךיא -- .טאהעג הנותח
 ! לעּפינק א ןעב

 ראפ ןעכאמ ,ןאמ םעד ןעוועליּפ ןעפראד רהיא יו עכלעזא --

 ,רעגניפ יד ןעקעל ייז ןופ לָאז רע זא ,סעווארטאּפ עכלעזא םהיא
 רע טעװ טלָאמעד .םהיא ןייז זנרמ טינ ןוא ץלא םהיא ןעבעגכַאנ
 ,בייוו רעדנא ןייק ןעמהענ ןעלעוו טינ

 םידיסח יד ןעבַאה ,טרעיודעג ןעבָאה ךאלּפינק יד ןמז לכ ןוא
 .גָאט ןעטוג א טבעלעג

 ,גָאלאיד ןעכילריטַאנ רחיא טימ ,טייקכאפנייא רהיא טימ

 עשרעבייוו , עידעמַאק יד ןזיא ,ןעבעל םוצ טייקטנעהָאנ רהיא טימ
  ,ראוטרעּפער ןעשידיא םעד ןופ עטסעב יד ןופ ענייא "ךאלּפינק

 טייצ רעצרוק ַא ןיא טָאה "ךאלּפינק עשרעבייוו , עידעמָאק יד
 םרָאפ דעטקורדעג רעד ןיא ןוא ןעבאנסיוא עכילטע ןעטלאהעגסיוא
 ןערנעזעל םעד ןופ ןערָאװעג ןעמונענפיוא םעראוו רהעז יז זיא
 יי | .םוקילבוּפ

 רעניצכעז יד ןיא ןעמארד ןעבעירשעג ןעבָאה סָאװ עלא יד ןופ

 עדייז רעזנוא ןערעוו וצ טנַאמרעד לעיצעּפס טנעידרעפ ,ןערהָאי
 יז ,"עסקַאט , ןייז ןענעישרע זיא 1809 ןיא .שטיווָאמארבא .י .ש

 ,ןענעצס ןיא טקא רעדעי ןוא ,ןעטקא ףניפ ןיא טלייהטעגנייא זיא
 עשיטאמארד יד ןעמונעג רָאנ זיא ָאד .עמארד ןייק טינ זיא סָאד רָאנ
 ןענייז ָאד .רעשיטאמארד ןייק טינ זיא טלאהניא רעד רעבא ,םרָאּפ
 יד .טינ רָאנ רעטייוו ןוא ןעגָאלַאיד ןוא ןעגָאלָאנָאמ ןענאהראפ
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 טָאה רעדעפ סעשטיוואמארבא ןופ טצירּפש סָאװ עריטאס עפראש

 -עג זיא "עסקַאט , רעד ןופ ןינע רעד .עידעמַאק א ראפ טסאּפעג ּךיז

 .רָאמוח רעדָא עריטאס ראפ ןעטעבעגנ שממ ךיז טָאה סָאװ אזא ןעוו

 רעבא .,"רָאזיוװער , רעשידיא א ןעמוקסיורא טנַאקענ טָאה ןופרעד

 -ארט א רהעז ןופ ןינע םעד טסאפענפיוא טָאה שטיווָאמארבא .י. ש

 .עידרעגארט ראפ גידעכָאװ וצ זיא ןינע רעד ןוא ,טקנוּפדנַאטש ןעשיג

 תובוט-לעב יוזא יו ,זיא "עסקַאט , רעד ןופ טלאהניא רעד

 עמירָא יד ןופ טיוה יד ןעדניש ,זָאנ רעד ראפ טדָאטש א ןערהיפ

 וצ דלענ סָאד ןענעל ןוא טכיל ןוא שיילפ ףיוא עסקאט רעד טימ
 יד ןהעזוצ טינ ןענָאק סָאװ רעיירש רָאּפ יד ןוא .ענעשעק ןיא ךיז

 ןיא ןיירא ןעמ טצעז םענייא .ןערעוו ןעגיוושנא ןעזומ תולוע עסיורג
 -רעפ ןוא דנאה רעד טימ ךאמ א טיג רעטייווצ רעד ןוא ,הסיפת

 ,טדָאטש יד טזָאל

 טכארבעגסיורא טינ ןענייז ןעניושראּפ יד ןופ ןעטלַאטשעג יד

 ןוא ,םינּפ ןייא ןעבָאה ,םענייא רעסיוא ,תובוט-ילעב עלא .טלוב

 ,רעדניש ,ףלעוו ןענייז עטשרע יד .םינּפ ןייא ןעבָאה םינצבק עלא

 | .ףָאש ןענייז עטייווצ יד ןוא

 ןיטולחל ךיז טהעז ןעשטיווָאמארבא ןופ טנאלאט רעסיורג רעד

 א ץילב א טינ ןעטלעז ,ןעטלעז רָאנ ,"עסקַאט , רעד ןיא ןָא טינ
 ךיז ןעזייוו ייז זא -- נינעוו יוזא ןענייז ןעקנופ יד רעבא ,קנופ
 ,סיורא טינ טעמב

 ןרחהא 'ר ןעמוקסיורא טנַאקעג ןעבָאה ןעּפיט עטנאסערעטניא

 -ענ-טינ א זיא רעטשרע רעד .עקיאַאז קיזייא יבר ןוא גראבטכענק
 ,ריא רעכילרהע ןא זיא רעטייווצ רעד ןוא ,?עפעלכַאק רענעטָאר
 ןעטלַאטשעג ערעייז רעבא .ןעגייוושרעפ טינ הלוע ןייק ןַאק סָאװ
 ,טייבראענסיוא טינ ןוא ןעפראוועגנָא רָאנ ןענייז

 המלש ןענייז "עסקאט , רעד ןופ ןעניושראּפ עוויטיזַאּפ יד

 יד סָאװ ןעניושראּפ יד ןענייז ייז .ץלָאהקיּפ הילדנ ןוא רעקעוו

 ננונדרַא עטלא יד ןעפּפמעקעב וצ טלעטשענסיורא טָאה הלכשה

 ןעבעל עשידיא סָאד ןעלעטשקעווא ןוא םוחת ןעשידיא םעד ןיא
 רעכלעוו רעטכיד א זיא רעקעוו המלש .תודוסי עטנוזעג עיינ ףיוא

 זא ,?לרוג ןעשידיא ןענירעיורט םעד ןעצראה םוצ יוזא ךיז טמהעג
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 הרצ א ןיא ןענייז ןעדיא יד ןעוו ?ייוו ,םיריש ענייז טסיירוצ רע

 סָאד ,בר א זיא ץלָאהקיּפ הילדנ .ןעגניז טינ םיריש ןייק ןעמ ףראד

 ףּפמאק ןיא סיורא ןעטערט עדייב ייז .בר רענַאיזאק א טסייה
 -אוורעד ףּפמאק רעד רעדייא רָאנ ,רעדניש ןוא ףלעוו עלא יד טימ |

 סיוא טרידוטש ןוא גרוברעטעּפ ןייק ץלָאהקיּפ טפיולטנא ,ךיז טמער

 טגידנע רעקעוו המלש .ערעיראק ענייפ א ךיז טכאמ ןוא רָאטקַאד

 -ענ טָאה רע ואוו ,טדָאטש יד טזָאלרעפ רע סָאװ ,טימרעד ךיוא

 .תובוט-ילעב יד טימ טפּפמעק

 זיא ,"עסקַאט , רעד ןיא טרעדלישעג טרעוו רעקעוו המלש טיול

 -טכאלש ןופ טפיולטנא סָאװ דלעה א זיא רע םנה ןוא ,דלעה רעד רע
 רע .ןערעוו טנעכערענ טינ יאנג ןייק וצ םהיא סָאד ףראד ,דלעפ

 רע סָאװ ראפרעד רָאנ ,ארומ טָאה רע סָאװ ,ראפרעד טינ טפיולטנא
 ראפ ענעי עלא .רעטסיזמוא ןא זיא ףּפמאק ןייז זא ,ןייא טהעז

 -הֶאי עטסעב ענייז ,עיגרענע ןייז ,תוחכ ענייז טרעפּפָא רע ןעמעוו

 ייטש טימ ןעפראוו וצ םהיא ףיוא עטשרע יד טיירגנ ןענייז ,ןער

 .רענ

 -וקענ זיא רעכלעוו ,?יכשמ םעד ןופ ןרָאצמירנ רעד זיא סָאד

 ןעמעראוו א טימ ,תובשחמ עטונ טימ ,ןעצראה ןעטיירב א טימ ןעמ

 -נא ,ענעי ןוא רעדירב עמירַא ערעטסניפ ענייז ןעפלעה וצ שנואוו

 רעד ןיא רעטעּפש .תויממוק טלעטשענ ךיז ןעבָאה ,קנאד א טאטש

 -ייו א ךס א טנעפעעג ןע'שטיווָאמארבא ייב ךיז טָאה "עשטאילק;

 רעד ןיא ןעננורדענניירא רעפעיט לעיפ טָאה רע ןוא קילב רערעט

 ,עסאמ רעשיריא רעד ןופ עינַאלַאכיסּפ

 רע'תמא רעד ןעוועג זיא רעקעוו המלש ןופ טייקשידלעה יד

 טָאה שטיוואמארבא רָאנ ,טייצ רענעי ןיא חלכשהח רעד ןופ קורדסיוא

 םירבח ענייז ןופ רעכעה ךס א ןעביוהענפיוא טלָאמאד וליפא ךיז

 סָאד זיא ,שידלעה ןעטרָאד זיא רעצימע ביוא ?ייוו ,םיליכשמ יד

 .עקיאַאז קיזייא 'ר ,דיא רעמורפ רעד יוו ,רערעדנא ןייק רעכיז
 המחלמ א טרהיפ רע ,רענעשַארנ א זיא ףּפמאק ןייז זא ,תמא זיא סע |

 ן'טימ ןוא עסקאט יד ןעבָאה סָאו ,תובוט-ילעב טדָאטש יד טימ

 ילעב עניזָאד יד ןופ שנֹואו םעד טיול םיניד טע'קסּפ סָאװ ,בר

 תובוט-ילעב יז ,רענהיה עקסנאנלאג ראפ זיא ףפמאק רעד ןוא ,תובוט
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 טרעטאמעגנ ךיז טָאה בר רעד ןוא ,רענהיה עקסנַאנלַאג ןעגעג ןענייז

 -דֶא ןימ םעד ןופ ןענייז תופוע עקסנאגלאנ זא ,ןע'לוּפלּפצסיױרא
 ןייז טצעזרעפ טָאה עקיאַָאז קיזייא ןוא ,הפרט רעבירעד ןוא רעל

 / ןעגנאגעג לעסיבא ןוא ןערהַאפעג ?עסיבא זיא ןוא דנב ןעניד'תבש

 םעד ןענַארקעג ןוא גרעבמעל ךָאנ ןעכַארקרעד טָאה רע זיב ,סופוצ
 -לאנ זא ,ןענופענ סייוו ףיוא ץראווש ןעטרָאד ןוא "םיה ישרפמ ,

 -ָאק תובוט ילעב יד ןעוו ןוא .תופוע ע'ושכ ןענייז רענהיה עקסנאג

 ןיירא םהיא טקאּפ ןעמ ןוא ןעטלאהסיוא טינ םהיא ןופ רעננעל ןענ

 ליומ ןייז ןעטלאה לָאז רע ,דלעג ןָא םהיא טָאב ןעמ ןוא הסיפת ןיא
 : ייז ןענַאז בייוו ןייז ךרוד רע טקיש ,טכאמרעפ

 | ראפ ךייא טקנאד קיזייא ! גארטסָא ןופ ךייא טסירעג קיזייא

 קיזייא ! ןעפיוקרעפ טינ ךיז ?יוװ קיזייא ! ץלאז ןוא טיורב רעייא

 יד ראפ הרּפכ יד ןייז ליוו קיזייא ! תמא םעד טימ ןעבראטש ל?ליוו

 קיזייא !ןייר טלעװו רענעי ףיוא ןעמוק ןוא ךאבענ עכילקילגנוא

 טינ םהיא טעוװ סע ביוא ,עווארפס א ,דוס א ןעכוז ןעטרָאד טעוװ

 ,...טלעוו רעד ףיוא סע ןעניפעגנ וצ ןעטָארעג

 טיירג זיא רע ןוא ןעננונייצרעביא עקראטש טָאה קיזייא

 יד טהעטשעב  ןירעד ןוא ,ייז ראפ ןעבעל ןייז ןייז וצ בירקמ

 .טייקשידלעה ע'תמא

 :ןעדער וצ ןעמ טרָאּפשרעפ ךארּפש סע'שטיווָאמארבא ןעגעוו
 ןיא יו ךארפש עניבלעז יד טכיורבעג טרעוו "עסקַאט , רעד ןיא

 ןעדער ץלָאהקיּפ הילדנ ןוא רעקעוו המלש .קרעוו ערעדנא ענייז
 ,שידיא ןעשידיא ן'תמא םעד

 טינ טפור שטיווַאמארבא זא ,ןעקרעמעב וצ יאדכ ךיוא זיא סע

 ,לעיּפש רעטאעהט רעדָא ,לעיּפשיוש רעדָא ,עמארד "עסקַאט , יד
 ,"השעמ , ע'תמא ןא ןעגעוו יו --- "עסקַאט , רעד ןעגעוו טדער רע
 .קסּפולג ןיא ןעפָאלרעפ זיא סָאװ

 ,עמארד רעדנא ןא ןעפאשענ שטיווָאמארבא טָאה רעטעּפש
 -רלָאנ וצ ןעמוק ןעלעוו רימ ןעוו ןעדער רימ ןעלעוו םעד ןעגעוו רָאנ
 - .עכַאּפע ס'נעדאפ
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 רוטארעטיל עשיטאמארד א ןא ,ןפוא אזא ףיוא ןעהעז רימ

 ,רעטאעהט א טנעפעענ טָאה ןעדאפדלָאנ רעדייא ,ןעוועג ןיוש זיא

 גיטראפ ןעוועג ןיוש זיא ,ןעזעיוועב דיז טָאה ןעדאפדלָאנ ןעוו ןוא

 ,ראוטדעּפער רעשידיא רעצנאג א



 ,לעטיּפַאק רעטעביז

 ,ןעגנולעמשראפ רעטאעהט עטשרע יד

 "םור ןיא םיליכשמ עלא ייב זא ,ןעניימ טינ רעבא ףראד ןעמ

 רשכ ןעװעג ששידיא ןיא ןעגנולעטשרַאפ רעטאעהט ןענייז דנאל

 -ענ א ייב ןעבעילבעג זיא שידיא וצ האנש עטע'שרי'עג יד .רשיו

 טאהעג ןעבָאה סָאװ ,עכלעזא טּפיוהרעביא ,םיליכשמ לייהט ןעסיוו

 טפארק רעייז ןיא ןעוועג זיא סע טייוו יו ןוא ,ןעלעטש ענַאיזאק

 .ןעסעיּפ עשידיא ןופ גנורהיפפיוא יד טרעטשעג ייז ןעבָאה

 לרתשמ קראטש ךיז ןעמ טָאה ןערהַאי עטטניסיירד יד ןיא

 עשידיא ןעבענ ףיוא סינביולרע ןא ןעגירק וצ אשראוו ןיא ןעוועג

 -עיּפ ןימ א ראפ סָאװ ,טנַאמרעד טינ טרעוו סע .ןעגנולעטשרָאפ
 .סָאד וצ טינ ןעסייוו רימ ןוא ,ןערהיפפיוא טלָאװעג טָאה ןעמ ןעס
 רעדָא סלעיּפש םירוּפ עטלא יד ןופ גנוצעזטרַאפ א ןייז טלָאזעג טָאה

 ,ןעסעיּפ עשידיא ענרעדָאמ יד ןעלעיּפש וצ דוזרעפ רעטשרע רעד
 סָאװ ץלא .דנאה ןיא דנאה ןופ ןעננאנענמורא טלָאמעד ןענייז סָאװ

 ןעוועג תונלדתש יד זיא 1827 ןיא זא ,זיא םעד ןעגעוו ןעסייוו רימ
 ךארּפש רעשטייד-שידיא רעד ןיא ?לעיּפשיוש שינעצס א ןעבעג וצ

 דוד רעסיוועג א ךיז טָאה םורא רהַאי יירד ןיא ןוא ,םירוּפ ףיוא

 -יא ןיא ןעננולעטשרַאפ ןהעצפופ ןעבעג וצ ןעוועג לדתשמ ןילעה

 א בעילוצ ןערָאװעג טינ רָאנ ןופרעד זיא לָאמ עדייב רָאנ .שיד

 -יזָאד יד טינ ןעוו .ישטינשזוב רָאזָאד רעוועשראוו םעד ןופ הריסמ

 ןענייז ייז רָאנ ,טסואוועג טינ רָאנ ןופרעד ןעמ טלָאװ תוריסמ עג

 עדייב תונשקע ןא ראפ סָאװ טימ ןעזייוו ןוא וויכרא ןיא ןעבילבעג

 -ינ הטרעוו ןעשירָאטסיה רעייז בעילוצ .טפּפמעקעג ןעבָאה םידדצ

 .רעפטנע םעד ןוא הריסמ יד רעביא ָאד רימ ןעב

 ,ץרעמ ןעט8 ,רעטסיימייצילַאּפ רעוועשראוו םוצ רָאזָאד רעד

7,. 
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 -ייז ןעדיא עכילטע זא ,העידי א ןעגנאגעגוצ זיא רָאזָאד םוצ

 -רָאפ םירוּפ ןענידעמוק םעד ןעביולרע ייז לָאז ןעמ ,?דתשמ דךיז ןענ

 .ךארּפש רעשטייד-שידיא רעד ןיא לעיּפשיוש שינעצס א ןעלעטשוצ
 "יה רעד ןופ רעדעילגטימ ערעדנא ךס א ןוא בר רענעהעזעגנא רעד

 -ינשזוב רָאזָאד םוצ םעד חכמ טעדנעוועג ךיז ןעבָאה הלהק רעניז

 ןעטצעשענ םעד ןעטעב וצ ערהע יד טָאה רעטצעל רעד ןוא ,ישט

 גנלעטשרַאפ אזא סָאד ,טימרעד ןענעכער ךיז לָאז רע ,לארענעג
  ףיוא סולפנייא ןעשילארָאמ םוש ןייק טינ טָאה יז סָאװ רונ טינ

 -נאנוא ןא זיא יז ,טרהעקרעפ ,רָאנ ,רעיושוצ יד ןופ רעטימענ יד

 ןוא ,עיצאזילארָאמעד וצ טרהיפ סָאװ ,סינעטעּפשבא ענידנעטש

 לָאז ןוא -- ןעטָאברעפ גנערטש םיניד עזעינילער יד טיול זיא סָאד
 -רָאפ ןעלָאז ןעננולעטשרַאפ עכלעזא ןעזָאלרעד וצ טינ ןעגיליוועב

 -וצרַאפ ןייז גיטיונ טעװ סע ביוא ,ןייז טוג יוזא ךיוא יו ,ןעמוק

 -סיורא טינ לָאז טכאמ רעדנא ןא ךיוא זא ,ףראד ןעמ ואוו ןעלעטש
 ,סינביולרע ןייק ףיורעד ןעבעג

 ,רָאזָאד ןופ דעילגטימ |

 ",וקצארּפַאּפ .א

 ןעבָאה ןעדיא עכילטע זא ,ןעבענעגנָא טרעוו הריפמ רעד ןיא

 גנולעטשרַאפ עשידיא א ןעבענ וצ סינביולרע יד ןענירק וצ טכוזעג

 ,טלהעצרעד טינ טרעוו טקריוועג טָאה יז יצ ןוא

 -ייווצ א ןעבענעגניירא רָאזָאד רעוועשראוו רעד טָאה 1899 ןיא'

 ןיא סיוא רעדיוו טלאפ יז ןוא ,טנעדיזערּפ-עציוװ םוצ הריסמ עט

 ,םירוּפ ראפ טסייה סָאד ,ץרעמ שרוח

 טינ טרעה ןעננולעטשרָאפ עשידיא ןעבענ וצ תונלדתש יד רָאנ
 ןוא ,םעד ןענעוו רעדיוו ןעמ טרעה םורא רהָאי א ןיא ?ייוו ,ףיוא
 ,רעטסײמצילַאּפרעבַא םעד ןופ ֿלָאמ סָאד

 ןייק טינ טהעז גנורעיגער יד זא ,שיטסירעטקאראכ זיא סע
 -ערבסיוא טינ לָאז רָאזַאד רעד ןעוו ןוא ,שידיא ןיא תופרט םוש

 םוש ןייק טייז רהיא ןופ זיא ,ןעגנולעטשרַאפ עכלעזַא ןעגעג ןעכ

 .ָאטינ העינמ
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 .רעטסיימצילַאּפרעבָא ןופ רעפטנע
 ,ישטינשזוב רָאזָאד םוצ רעטסיײמצילַאּפרעבִא רעוואשראוו

 | ,1840 ,לירּפא ןעט12
 ןופ ישטינשזוב רָאזָאד ןופ גנונעלרַאפ רעד ףיוא רעפטנע סלא,

 - : ןעסיוו וצ טינ ,199 רעמונ טיול ,טַאנַאמ ןעזעיד ןופ (22) ןעט0
 -עגפיוא טָאה רע סָאװ ,רָאזָאד ןעגיזָאד םעד ןופ גנוניימ יד תויה:
 טָאה רענעי עכלעוו ,ןילעה דוד דיא ןופ עטיב רעד ףיוא ןעבעירש
 ןענעוו רהָאי ןעזעיד ןופ ראורבעפ (ןעטפפ) ןעט18 םעד טגנאלרעד
 רעד ןיא ןעגנולעטשרָאפ עשיטַאמַארד 15 ןעבעג וצ סינביולרע ןא
 -ָאד רעניזָאד רעד לייוו ,ניטסניג טינ ןעוועג זיא ,ךארּפש רעשידיא

 ןיא ןעבעגעג טרעוו סָאװ ,לעיּפש יד זא ,ןעבעירשעגנָא טָאה רָאז
 ןעשילַארָאמ ןייק טינ טכאמ ;ךארּפש ר ע ניי ר מ װ א רעד

 ןא טרעוו ,טרהעקרעפ ,רָאנ ,רערעהוצ יד ןופ טימענ ן'פיוא קורדנייא
 -יראד .עיצאזילארָאמעד וצ טרחיפ סָאװ טָאּפשעג גידנעטשנאנוא
 ,ָאּפפש טנַאטוידא לארענעג 'ה רענערָאבעגכױה רעד טָאה רעב
 ןופ רָאטאנרעבוג ןעשירעטילימ ןופ ןעטכילפ יד טליפרעד סָאװ
 דנַאטשמוא ןעניזָאד םעד נידנעלעטשרַאפ ,עשראוו טדָאטש רעד
 ןייז ןופ ןעמָאנ ןיא ,לאשראמדלעפ טסריפ םעד ,טכיולכרוד ןייז
 דוד דיא םעד ןעבענ וצ ןעסיוו וצ ןעליופעב טכאמ רעכילטסריפ

 ןא ,ײצילָאּפ רעוועשראוו רעד ןופ עיראלעצנאק רעד ךרוד ,ןילעה
 סעּפע ןעפורסיורא ,ךילקריוו ,ןענַאק ןעגנולעטשרָאפ עכלעזא ביוא
 ןענענ ןענייז רעדָא ,ישטינשזוב רָאזָאד םייב טייהנעדירפוצנוא ןא
 זיב ,עטיב ס'נילעה ןענַאזוצבא רעסעב זיא ,עינילער רעשידיא רעד
 ".רָאזָאד ןעניזָאד םעד ייב סינביולרע ןא ן'לעוּפ סיוא טינ טעװ רע

 -ױּפ םעד ןיא ןענעישרע ןענייז ןעטנעמוקָאד ייווצ עניזָאד יד
 טרעוו סָאװ ,"קינלַאטראווק , לאנרושז ןעגירהעי-לעטרעיפ ןעשיל

 םעד ןופ רָאטקַאדער רעד .אשראוו ןיא ןעדיא ןופ ןעבעגעגסיורא
 | : שוריּפ ַאזַא וצרעד טכאמ לאנרושז ןעגיזָאד

 -נירד טנעקעג ןעמ טלָאװ ץנעדנַאּפסערַאק רעגיזָאד רעד ןופ,
 .ןוא עיצידַארט רעד ןעגעוו ךילסילשסיוא ןעגנאגעג זיא ַאד זא ,ןעג
 רעבא זיא ןעלעווק ערעדנא ןופ .עינילער רעשידיא רעד ןעגעוו
 סָאװ ,רעזייח עטאווירּפ עכילטע ןיא ,אשראוו ןיא זא ,טסואוועב
 טלָאמעד ןענַײז ,ץנענילעטניא רעשידיא רעד וצ טננאלעב ןעבַאה
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 יד ןעשיווצ ןוא שדוק ןושל ןייר ףיוא ןעננולעטשרַאפ ןעמוקענרַאפ

 ,רָאזַאד ןופ רעדעילגטימ ןעוועג ךיוא ןענייז רעיושוצ

 -סיורא זיא טסעטָארּפ ן'טימ זא ,ןע'שודח וצ ךיוא דיז זיא סע

 -העל א ,יקצארּפאּפ םהרבא ,רָאזָאד ןופ דעילגטימ רעד ןעטָארטעג

 לעדליבעג א ,רעניטכיל א שנעמ א ,(ילוש רעניבאר רעד ןופ רער

 רָאטקעריד רעד ,םיובנעזייא ןָאטנא ןעוועג זיא רעווש ןייז .רעט

 ךעיט- ערעדנא ןייז טזומענ ןעבָאה ָאד .לוש רעניבלעז רעד ןופ

 | ",עזעיגילער ןייר רעסיוא ןעוויטַאמ ערעפ
 ףראד סע ןוא ,טינ סיווענ ןירעד ןעקעטש תודוס עפעיט ןייק

 -ענ טינ ךיז טָאה יקצַארּפַאּפ זא ,לעפייווצ רעטסעדנימ רעד ןייז טינ

 ןוא ,רעטאעהט ן'פיוא םימכח יד ןופ רסיא ןעטלא ן'טימ טנעכער

 רעד ןופ םש רעד .טנַאמרעד טינ וליפא סע רע טָאה הריסמ ןייז ןיא

 זא ,אזא ןעוועג טינ זןיא טייצ רענעי וצ לוש רעניבאר רעוועשראוו

 רָאנ טָאה רע .,וויטָאמ אזא ןעבעגנָא לָאז ןעטרָאד ןופ רערהעל א

 -ענ טָאה רע ןוא שיאערבעה ןיא ןעננולעטשראפ ןענעגנ טאהעג טינ

 טָאה ךילנעזרעּפ רע ?לייוו ,ןעננולעטשרָאפ עשידיא ןענעג טפּפמעק

 ביוא .?יכשמ רעשטייד-אל-א שידיא וצ האנש א ןעבָאה טנַאקעג

 זיא ,ויטָאמ ןעזעינילער א הריסמ ןייז ןיא ןעבעגנעגנָא טָאה רע

 ןופ טָאברעפ םעד ןענירקוצסיורא ידכ ראפרעד ןעוועג רָאנ סָאד

 .ָאװוטסלאשטַאנ

 ענאיזאק טימ םיליכשמ עסיוועג סָאװ נידנעקוק טינ רעבָא

 -רֶָאפ עשידיא וצ ןעגַארטרעפ האנש אזא טימ ךיז ןעבָאה ןעלעטש

 אקוד רעטאעהט ןעשידיא ןופ העירז עצנאנ יד זיא ,ןעננולעטש

 -עב יוד טינ ויא ,טנהָאמרעד ָאד טרעוו סָאוו ,לוש רעניבאר יד (+
 -עג ווא לוש רעניבאר עגיוָאד יד ,רענליוו ןוא רערימָאטישז עטנַאק

 ,ייווצ ערעדנַא יד יוו ,רעהירפ ןערהָאי עלעיפ טימ ןערָאוװעג טעדנירג

 -ווא ,םידמושמ להָאצ עשביה ַא ןעבעגעגסיורַא טָאה ןוא יושראוו ןיא

 רעד ,רענבוב .א ןעוועג זיא לוש רעגיוָאד רעד ןיא רערהעל יד ןופ רענ

 רעטייווצ ַא "'סדומלַאט סעד טייקגיטכינ יד, קרעוו םעד ןופ רעסאפרעפ

 העקנעדיירפ רעטסואוועב ַא ,רעוושרענטנעצ ּבקעי ןעוועג זיא רערהעל

 יי ,ןעגארפ עזעיגילער ןיא
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 ,טלאטשנא עמאס םעד ןיא ןערָאװעג גיטייצ ןוא ןעסקאווענסיוא
 וימרעד ןיימ ךיא .העד יד טאהעג ןעבָאה םיליכשט עניזָאד יד ואוו

 | .פוש רעניבאר יד
 א ןעהיצרע וצ ןעוועג זיא לוש רעניבאר רעד ןופ קעווצ רעד

 ,תולאש ןענע'קסּפ ןענעק רָאנ טינ ןעלָאז סָאװ ,םינבר רוד םעיינ
 -עג רָאנ טינ ןעבָאה ייז .גנודליב עכילטלעוו א ןעבָאה ךיוא רָאנ

 -אמעטסיס א ןעבָאה ךיוא רָאנ ,דומלת ןיא טנעוואהעב ןייז טפראד
 רעניבאר רעד ןופ .תומכח עכילטלעוו ןיא גנוטכיררעטנוא עשיט

 פארשי תוצופת עלא ןיא ןערהעקקירוצ טפראדעג ךיז ייז ןעבָאה ?וש

 א טימ ןוא דנאה ןייא ןיא הכימס א טימ ןנברד אלטציא ןא ןיא

 רעד זיא גנודליב ןופ ?עקאפ א טימ ןוא לוש-לעטימ א ןופ םָאלּפיד

 סלא .אטעהג רעד ןיא טכיל ןעטיײרּפשרעפ ןהעז ןוא רעטייווצ

 ן'םיוא ןעבַאה טפראדעג ייז ןעבָאה רעכוטסאּפ עניטסייג סלא ,םינבר

 ,טראוורע ייז ןופ טָאה ןעמ סָאװ ,גנוקריוו עטונ יד קלָאפ

 תוכייש ןייק ייז ןעבָאה עכלעזא סלא זא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 -ענ ןליפא ,ןעגנולעטשרַאפ עלארטאעהט טימ ןעבָאה טנַאקעג טינ
 א ףױא ןערענָאיּפ יד ןייז טנַאקעג טינ ןעבָאה םינבר עטעדליב

 רעשידיא רעד ןופ ןעטַאברעפ קראטש זיא סָאװ ,טסנוק ןופ דלעפ
 וצ ןעוועג זיא ?וש רעניבאר רעד ןופ קעווצ רעד ביוא רָאנ .הנומא

 עטסיימ יד ןופ קעווצ רעד רעבא זיא ,םינבר רוד ןעיינ א ןעפאש
 -עהנ רעד ןיא ךיז ןערהעקוצקירוצ ןעוועג טינ םינבר עגיטפניקוצ
 -לא יד ףיוא ןעסקאוועגנָא זיא סָאװ ,לעמיש םעד ןעבָארקס ןוא ַאט
 טייוו יוזא ָאטעהג רעד ןופ ןעפיולטנא וצ רַאנ ,םירפס עשידיא עט
 ןפיפא רפס ןעשידיא ןעטלא ןא ןערהירוצנָא טינ ןוא ךילגעמ יו
 ,עקשדנעה א טימ

 ץלא ואוו ,ץאלּפ לעמאז א סלא טנעידעג טָאה לוש רעניבאר יד
 ,טכבוזעג ,טּפָאהעג ,טריזַאטנַאפ ,טמרעוושעג ,טמיורטעג טָאה סָאװ
 רעד ןופ ךאלעקניוו עלא ןופ .ןעמוקעננעמאזוצ ךיז זיא טשרָאפעג
 זיא ,ןעלאפעגניירא יזיא הלכשה רעד ןופ קנופ א רָאנ ואוו ,ָאטעהנ
 יד ןעמיורט יד ןעוועג ןענייז ןעדיישרעפ ,ןיהא ןעפַאלעג ןעמ
 רעד ןופ רעפסָאמטַא עצנאג יד רָאנ ,רעכוז-חלכשה יד ןופ רענעלּפ
 רעטאעהט ןופ גנולקיווטנע רעד ראפ ?גוסמ ןעוועג זיא לוש רעניבאר
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 ןעבָאה עכלעוו ,םינבר עניטפניקוצ יד ןופ ?ייהט רעסיורג א .טסנוק

 עטלא יד ןופ לעמיש םעד ןעבַארקס וצ טאהעג טינ ןעניז ןיא וליפא
 -רָאפ רעטאהט ןוא ,גיטסול-ספּפמאק ןעוועג ןענייז ,םירפס עשידיא

 -הלכשה םעד ראפ לעטימ רעטסעב רעד ןעוועג ןענייז ןעננולעטש

 ןיוש טאהעג עמארד טָאה ץייר ןערעסערג א ךָאנ ןוא .הּפמאק
 -לודעג טינ רהיא טָאה טייקשידיא עטלא יד סָאװ ,ןיילא ראפרעד

 עמארד עשידיא א ןופ גנופאש יד סָאװ ,זיא רקיע רעד ןוא .טעד

 -עג ןעבָאה סָאװ ןעטפערק יד .טייברא עוויטיזַאּפ א ןעוועג זיא
 רעד ןיא ןעבָאה ,קלָאפ ןעשידיא ן'ראפ סעּפע ןָאהטוצּפױא טכוז
 ,.רלעפ עראבקנאד עסיורג א ןענופעג ענארפ

 -עב יד ןעוועג טנַאמרעד זיא לעטיּפאק ןענידרעהירפ א ןיא

 -יטירק ןוא רעביירש ןעשיאערבעה ןעטסואוועב םעד ןופ גנוביירש

 1869 ןיא ןעבָאה לוש רעניבאר ןופ םידימלת יד זא ,אנרעּפאּפ רעק

 טָאה ןעדאפדלָאנ ןוא ,"עלעקרעס, ןופ גנולעטשרַאפ א ןעבענעג

 -שרע רעד סע טפור אנרעּפאּפ ,עלָאר טּפיוה יד טלעיּפשענ ןעטרָאד

 טָאה סָאד זא ,םאזקרעמפיוא טכאמ ןוא לעקאטקעּפס רעשידיא רעט

 ,רעטאעהט ןעשידיא םוצ סיוטש ןעטשרע םעד ןעבעגעג ןעדאפדלָאג

 -רעס , ןופ גנולעטשרָאפ יד זא ,ניטכיר ןעצנאנ ןיא טינ זיא סע

 רעשידיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא 1862 ןיא רימאטישז ןיא "עלעק

 ןיא ןעמוקעננָא לוש רעניבאר ןיא זיא אנרעּפאפ .,לעקאטקעּפס

 פוש רעניבאר ןופ םידימלת יד ןעבָאה רהָאי םענעי ןיא ןוא 9

 טינ םהיא זיא ,סיוא טזייו סע יו ."עלעקרעס , טרהיפעגפיוא
 רעניבאר רעד ןיא ןָאהטעג רעהירפ ךיז טָאה סע סָאװ ,טנאקעב

 א ןופ גנודנירג ן'טימ לוש רעניזָאד רעד ןופ תוכייש יד .,לֹוש
 .רעהירפ ךס א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה רעטאעהט ןעשידיא

 -אר רעד ןופ םידימלת ייווצ ןעבָאה ןערהָאי רעניצפופ יד ןיא

 ערעייז ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ךיז וצ ןעניוצענוצ ?וש רעניב
 -סיוא גינעוו עדייב ךיז ייז ןעבָאה לוש ןופ םידומל יד ןיא .םירבח

 גייוצ ןייא טימ ןעבענענבָא ךיז ןעבָאה עדייב רָאנ ,טנעכייצעג

 וצ ןעגנאנעג טינ רָאנ ןיא סָאװ ,טייקניטעהט רעשירארעטיל ןופ

 י | ,םינבר ןוא רערהעל סלא ףורעב רעייז

 -רעפ א טימ רעכיוה א ןעוועג זיא ,---א ,ייווצ יד ןופ רענייא
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 טכידעג ןעוועג זיא סָאװ ,זָאנ רענעגיובעגסיוא ,ןערעטש םענעסקאוו

 -עגנאנוא ןא רהעז טכאמעג ןעבָאה עכלעוו ,רהָאה טימ ןעסקאוועב

 -עלק יד ןוא עטיירב ןעוועג ןענייז דנעה ענייז .קורדנייא ןעמהענ

 -ענ ןעניוא ענייז .ןעטילעג ייז ןופ טפָא ןעבָאה םידימלת ערענ

 .טכוזעג סעּפע ניבייא ןעטלָאװ ייז יו ,עדנעשזדנַאלב ,עגירלעב

 טהעג רע זא ,טנַאזעג םהיא ןענעוו ןעבָאה לוש ןופ םידימלת יד

 ןוא טכארטרעפ ןעוועג נידנעטש זיא רע .והתה םלוע ןיא םורא

 -נָא םהיא רע טָאה ,ןעדייר טלָאװעג םהיא טימ טָאה רעצימע ןעוו

 זיא ןאד טשרע .ןעלסיירט ןעמונעג ןוא דנעה עדייב ראפ טּפאכעג

 ךָאֹנ '!אה ! אה, :ןעירשעגסיוא טָאה ןוא ךיז וצ ןעמוקענ רע

 וצ ןעבױהנָא טנָאקעג םהיא טימ ןיוש ןעמ טָאה יירשענסיוא םעד

 טנעכייצעגסיוא ,ּפָאקלוד ןעפורעג םהיא ןעמ טָאה לוש ןיא .ןעדער
 םהיא ייב טָאה קאווטיל א .סעקאווטיל וצ סאה א טימ ךיז רע טָאה

 | ,קילושז סָאװ עבלעז סָאד ןעסייהעג

 וצ םהיא ןעננערב וצ ןעוועג רעווש זיא רהָאװ ן'פיוא ב'וא ןוא
 -נייא .ףֵאְלש ןופ םהיא ןעקעוואוצפיוא ןעוועג רערעווש ךָאנ זיא ,ךיז

 ,לעקאטקעּפס ןימ אזא םהיא טימ טכאמעג םירבח יד ןעבָאה לָאמ

 -קעוו טבעלקעגנָא םירבח יד ןעבָאה ,ןעפַאלשעגנייא זיא רע ןעוו

 א טימ טקעדעגנייא ןיילא םהיא ןוא טעב ןייז םורא טכיל ענעס

 "יק א ןָאהטעגנָא טָאה םירבח יד ןופ רענייא ןוא ,ךאלייל ןעסייוו

 ןעמונעג ךיוא ןעבָאה ענירביא יד ,טכיל א דנאה ןיא ןעמונעג ,לעט

 רעד .היול יד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא דנעה יד ןיא טכיל

 םהיא טָאה רָאכ רעד ןוא םימחר אלמ לא ןעגנוזעג טָאה רעטשרע

 -ףָאלש םעד ןופ ןעגָארטעגסיױרא ןעמ טָאה לעטעב סָאד .,ןעפלָאהעג
 שיורעג רעצנאנ רעד ןוא ןָאיסעצָארּפ יד ,לַאז ןעסיורגנ ןיא רעמיצ

 טָאה רע ןוא טכאמעג טינ גנוקריוו ןייק ןעדנעפָאלש ן'פיוא ןעבָאה

 זָאלג א טכארבעג רענייא טָאה ןאד .טייצ עצנאנ יד טעּפָארכעג
 -לאק םעד ןופ .ןעסָאנענסיױוא םהיא ףיוא טָאה ןוא רעסאוו עטלאק

 טצעזעגפיוא ךיז טָאה רע ,טּפאכענפיוא ךיז רע טָאה רעסאוו ןעט

 טָאה רע .ךיז םורא ןעקוק ןעמונענ ןעניוא ענטומ טימ ןוא טעב ןיא

 ! אה , :ןעיירש ןעמונעג טָאה ןוא היול א זיא סָאד זא ,ןהעזרער

 .ןהעזרעד טָאה רע ןעוו רָאנ ,טשימוצ ןעוועג רע זיא סגנאפנָא *! אה
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 וע טָאה ,רעטכעלעג א טרעהרעד ןוא טכיל יד סיוא טשעל ןעמ יו
 ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ןעמוקעגראפ זיא ָאד סָאװ ,ןענַאטשרעּפ
 .ןעלדיז קראטש

 ,רעגירדינ א ןעוועג זיא רענעי ןוא .ב רבח א טאהעג טָאה רע
 ןא טימ טנעבייצעגסיוא ךיז טָאה רבח רעד .ּפָאק ןעגיציּפש א טימ

 סָאװ ,זָאנ עקיד ןוא עגנאפ א טאהעג טָאה רע .טייקכילנעוועבנוא |

 ױזַא ןעוועג ןענייז ןעגיוא עניילק ענייז .טהילבעג זייוורעטרע טָאה
 -ַאה וצ ןעבױהעגנָא טינ טָאה םהיא .ןיילא רע יוװ ,דילנעוועבנוא
 ןיא סינטנעק ןיא .םהיא ףיוא ןעקוק םידימלת ערעדנא יד יװ ,ןער
  םינ זיא רע רָאנ ,רבח ןייז יו ,עפוטש ןייא ףיוא ןענַאטשעג רע
 טרעמיקעג גינעוו ךיז טָאה רע .רענעי יװ ,?עניגירַא יֹוזא ןעוועג
 סָאװ ךאז עגיצנייא יד .םהיא םורא ךיז טוהט סע סָאװ ,םעד ןענעוו
 ןיא טצעשעג ךיוה טָאה רע סָאװ ןוא טריסערעטניא טָאה םהיא
 רע .א טימ ןעדנוברעפ גנע םהיא טָאה סָאד ןוא ,עמארד ןעוועג
 רעגיגעוו רע טָאה םהיא טימ רָאנ ,רעדורב א טאהעג לוש ןיא טָאה
 רהעז ןעמונרעפ םהיא ייב טָאה הליכא יד .א טימ יו ,טרהעקרעפ
 ץ'טימ ךילדניירפ ןעוועג רע זיא םעד בעילוצ ןוא ץאלּפ ןעסיורג א
 טָאה סָאװ ענעדיא רעד טימ ,רעטכַאט סמָאנָאקע ן'טימ ,קישטעפוב
 -עלפ סָאװ ,םידימלת עניילק יד טימ ןוא לוש ןיא ךלומ טלעטשענוצ
 רע טָאה לוש ןיא .ןעכאז עטונ טקישענוצ םייח רעד ןופ ןעגירק ןענ

 ןא טכוזעג רעביראד טָאה רע ןוא ןענעכייצסיוא טנַאקעג טיג ךיז
 | ,םחור ראפ דלעפ רעדנא

 ייז טָאה ןעמ .ענהיב יד ןעוועג זיא טעטילאיצעּפס סנעדייב
 ןיוש ןעגעלפ םידימלת עלא ןעוו ,ןענרוטאמארד ןעפורעג רעביראד
 ןעמ טגעלפ זייוונעטייצ .טייבראעג ךאנ יז ןעבָאה ,ןעפַאלש גנאל
 - ,סערעּפָא ענעדיישרעפ ןופ ןעידָאלעמ ןעגנוזעג ןעבָאה ייז יו ,ןערעה
 ןענעייל ןעטייווצ ן'ראפ טנעלפ רענייא ."אמרָאנ, ןופ בור סָאד
 ןערָאװעג ןָאהטעג ץלא זיא סָאד רַאנ ,טּפירקסונאמ א ןופ םעּפע
 טינ ןפוא םושב ךיז ןעבָאה םידימלת ערעדנא יד .תודוס דוסב
 ןעמ .ןעוהט ייז סָאװ ןוא ןענעייל ייז סָאװ ןעסיוטשנָא טנַאקעג

 סעּפע ןָאהט וצ ךיז ןעביילק ייז זא ,ןעסױטשעגנָא רָאנ ךיז טָאה

 .גנומהענרעטנוא עטרעהעגנוא ןא סעּפע ,ךאז עכילניואוועגנוא ןא
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 ןיא הריקח ןייק ןייז טינ טעו סָאד זא ,ןענַאטשרעּפ ןעבָאה עלא

 ,עטכישעג רעשידיא רעד ןיא גנושרַאפ ןייק טינ ךיוא ןוא דומלת

 ערעדנא יד ייב עדרעיניינ יד .ךאז עכילטלעוו א סעּפע רָאנ

 -ענסיוא טנַאקעג טינ טָאה ןעמ זא ןוא ןעסקאוועג זיא םידימלת

 .ןעמורק א ףיוא ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה נעװ ןעכיילג א ףיוא ןעניפ
 .ן'פיוא ןעטרָאד ןעמ טָאה ,עפאש רעייז וצ ןעבילקרעפ ךיז טָאה ןעמ

 -אמ ןיא טצעזרעביא ,אדיאענע ס'לינריוו ןענופעג ץאלּפ ןעטשרע

 -ויִלנ סָאד ןוא סעהטענ ןוא קרעוו עשיטאמארד סרעליש ,שיסָארָאל
 ,שיסָארַאלאמ ןוא שי ד י א ןיא ןעטּפירקסונאמ ךיוא יװ ,ןעכ
 רָאלק ןערָאװעג זיא סע .ןעכיילג סָאד ןוא רעדעיל ענעדיישרעפ

 רעד ראפ סעּפע ןערהיפפיוא ךיז טיירנ ןעמ זא ,ןעמעלא ראפ

 עגיטפניקוצ סָאד ןעלעוו יוזא יוװ ,ןעוועג רָאנ זיא עגארפ יד .ענהיב

 טָאה ןעמ .ענהיב א ףיוא ןעטערטפיורא רעגָאז רסומ ןוא םינבר
 -עג ייז טָאה ןעמ ,טכאלעג ןערָאינעּפערטנא ייווצ עגיזָאד יד ןופ

 ךיז טָאה סע .ןָאיסעּפָארּפ ןייא ןופ רעדירב ,יול ןוא ןועמש ןעפור

 יו ,ּפָאק-הערד אזא טָאה סָאװ וצ ,ענארפ יד טרעפטנערעפ ךיוא

 ,--א יװ המשנ ענעפַאלשרעפ ַאזַא טימ ךיז ןעדנובעגנעמאזוצ---ב

 .שיסָארָאלַאמ טנַאקעג טָאה ןוא רעקיזומ א ןעוועג זיא רעטצעל רעד
 לָאמנייא .דוס רעייז ןעטלאהעב טינ ייווצ יד ךָאד ןעבָאה ננאל

 ייױרעב ןייק טזָאלענקעװא עדייב ךיז ןעבָאה טייצ ?עקינאק ןיִא

 ,לוש רעניבאר ןופ םידימלת ךס א ןעוועג ןענייז סע ואוו ,וועשט

 טלעטשעגמאזוצ ךינ רעד ןיא ייז ןעבָאה ןעטרָאד .עניילק ןוא עסיורג

 ןעבָאה ןעיורפ ןייק זא ,ךיז טהעטשרעפ סע .םירבח ןופ עּפורט א

 ךיז ןעבָאה םידימלת ערענהעש יד .טנילייהטעב טינ ןירעד ךיז
 ןייז טינ לָאז סע ידכ .ןעלָאר ןעיורפ ןעלעיּפש וצ ןעמונעגרעטנוא

 טָאה ,ןעגנולעטשרָאפ יד ףיוא סינביולרע ןא ןענירק וצ העינמ ןייק

 יד ןוא ןעלקאטקעּפס עהייר עצנאנ א ןעבענ וצ ןעסָאלשעב ןעמ

 -סאוועס ןיא ןעטאדלַאס עטעדנואוורעפ יד ףיוא ןהעג לָאז הסנכה

 טלָאמעד טשרע ךיז טָאה המחלמ רעלָאּפָאטסאוװעס יד ,לָאּפָאט
 ,ליח ךס א ןעוועג טלַאמעד ןענייז וועשטידרעב ןיא .טרעקאלפוצ

 -ָאה ייז ,עעדיא רעד ןא טּפאכעגנָא ךיז ןעבָאה ןעלארענעג יד ןוא

 םהיא ןעבעגעגרעביא ןוא רעטאעהט ןעשיטדָאטש םעד ןעמונענ ןעב
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 דיז םעד ןיא ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא .םינבר עניטפניקוצ יד

 -עג ,רעטאעהט א ןעוועג זיא סע רָאנ ואוו ,ןָאיאר םענרעטסעוו

 ןעבָאה עשיסור יד עכלעוו ,ןעסעיּפ עשיליוּפ ךילסילשסיוא טלעיּפש

 טָאה םינבר עניטפניקוצ יד ןופ גנומחענרעטנוא יד .טכוזעב טינ

 -עגסיורא ןענייז תועדומ ןעוו ,םשור ןעסיורג א טכאמעג רעביראד

 ןוא עשיסָארָאלאמ ,עשיסור ןעלעטש טעוװ ןעמ זא ,ןערָאװעג טזָאל

 -םיוא ,עשידיא א ןעוועג זיא עסעיּפ עטשרע יד .ןעסעיּפ עשידיא

 רָאנ ,להק ןעשידיא ןופ ןעוועג זיא אמעט יד .שידיא ןיא טרהיפעג

 עסעיּפ יד .ןעבענעגנָא טינ טרעוו ןעוועג זיא גנולדנאה יד סָאװ

 סלא .רעדעיל טימ עמארדָאלעמ א סלא טנעכייצרעפ רָאנ טרעוו

 -ארד עדייב ןופ ןעמענ יד ןערָאװעג ןעבעגעגנָא ןענייז רעסאפרעפ

 .ב טלעיּפשעג טָאה ל?הקה שאר ןופ עלָאר יִד .ב ןוא .א ,ןענרוטאמ

 רעד .ענהיב רעד ראפ טנאלאט ןעזיוועגסיורא ייברעד טָאה רע ןוא

 -ענסיוא טושּפ טָאה עלָאר ןעיורפ יד טלעיּפשענ טָאה סָאװ רעניבאר

 -עיצימִא ןופ ןענַאטשעב זיא םוקילבוּפ סָאד .רעטאעהט סָאד טגעל

 ,ןעדיא ןוא ןעטאדלַאס ,ןער

 -םניקוצ עווארב יד טביולעג קראטש ןעבָאה ןערעיציפָא יד

 םישעמ יד ןעפַא ןעלעטשוצסיורא הטומ םעד ראפ רעניבאר עגיט

 -ענ תחנ גינעוו ןופרעד ןעבָאה ןעדיא יד רָאנ .,להק ןופ םיעותעת

 ,טאה

 רעוועשטידרעב רעטסואוועב רעד ךָאנ טָאה טייצ רענעי ןיא

 עלא טעדנעוװעגנָא טָאה רע .טכאמ עסיורג א טאהעגנ ןירעּפלאה

 רע .ןעננולעטשראפ עניזָאד יד ןעזָאלרעד וצ טינ ןעטפערק ענייז

 עניטפניקוצ יד זא ,טקנוּפדנַאטש ןעזעינילער םעד ןופ סיורא זיא

 ,םיניד עשידיא ןענרעל קלאפ סָאד ןעפראד ןעלעוו סָאװ ,םינבר

 ואוו ,הרות רעד ןופ רסיא ןע'שוריפב א איסהרפב רעביא ןעטערט

 .רעדיילק עשרעבייוו ןענַארט וצ ?יבסנאמ א ןעטָאברעפ טרעוו סע

 רָאנ ןעמ טָאה םודעמוא ,םאראדאכ ןעגנאגעג זיא טדָאטש יד

 .ןעננולעטשרַאפ עניזַאד יד ןענעוו טדערעג

 ןעבָאה ,טריטסעטָארּפ טָאה ןירעּפלאה סָאװ ,נידנעקוק טינ

 עגיבלעז יד ןערהיפפיוא רעדיוו לאז ןעמ ,טרעדַאפעגנ ןערעציפַא יד

 םנה .ןערָאװעג ןעלעפעג קראטש ייז זיא עכלעוו ,עסעיּפ עשידיא
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 .רעפ טוג רעבא ייז ןעבָאה ןענַאטשרעּפ טינ שידיא ןייק ןעבָאה ייז
 -ענראפ טוג םידימלת יד ןעבָאה ייברעד .גנלדנאה יד ןענַאטש
 דמערפ טינ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעּפיט עלאקַאל עטנאקעב טלעטש
 .ןעבעל ןיא ןערעציפָא יד

 -עד ןעבָאה ייז .ןעדיא יד טציירעגפיוא רהעמ ךָאנ טָאה סָאד
 םעד טביירט רעוו ןוא .ןעדיא ןופ יירעכאמ-קזוח א ןהעזעג ןיר
 -אה רעפייא רהעמ טימ ןוא ! רעדירב ענעגייא ערעייז ? סאּפש
 .ןעגנולעטשראפ עניזָאד יד ןערעטש וצ טכוזעג ייז ןעב

 ,ישטינדאראג םייב ןערָאװעג טרהיפעגנַא זיא ףּפמאק רעד
 םידדצ עדייב .סינביולרע יד ןעבעג טפראדעג סָאד טָאה רעכלעוו
 -עטשרָאפ עשידיא יד ,תוחכ עלא ט'מ טפּפמעקענ ןעבָאה
 טינ ןענגנלעטשרָאפ עשידיא ןייק לָאז ןעמ זא -- רעה
 עשידיא ןעלעטש לָאז ןעמ זא -- ןערעציפָא עשיסור ןוא ,ןעבעג
 -עציפַא יד ןעבָאה טנעיזעג זא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,ןעסעיּפ
 טָאה ןעננולעטשראפ יד ןופ וויטַאמ רעשיטָאירטאּפ רעד ; ןער
 | | ,ץלא ןענַאלשרעּפ

 ןענייז ייז לייוו ,טרירוזנעצ ןעוועג טינ ןענייז ןעסעיּפ יד
 -עוו ןעבָאה ןעדיא יד רָאנ ,ןערָאװעג טסאפרעפ קירוצ גנאק טינ רָאג
 .טסואוועג טינ םעד ןעג

 ןוא לָאמ עכילטע ןערָאװעג טלעטשעג זיא עסעיּפ עשידיא יד
 .גנורעטסיינעב סיורג טימ ןערָאװעג ןעמונעגפיוא יז זיא לאמ סעדעי
 םעדכאנ ןוא עסעיּפ עשיסָארַאלַאמ א טלעטשעג ןעמ טָאה םעדכָאנ
 -אר רעגנוי א רָארופ א טכאמעג טָאה רעטצעל רעד ןיא .עשיסור א
 רעד .לעדיימ עגנוי א ןופ עלָאר יד טלעיּפשעג טָאה סָאװ ,טסיניוו
 ןופ טּפעלשעג םהיא טָאה ןעמ ֹוא ,סיורג יוזא ןעוועג זיא רארופ
 -ענ תחנ םהיא ןופ טָאה ןעמ ןוא רעטייווצ רעד ןיא עשזַאל ןייא
 | ,ןעבעילק

 סיוא ןערָאװעג זיא טגידנעעגנ ךיז ןעבָאה ןעלוקינאק יד ןעוו
 ןיא טרהעקעגקירוצ ךיז ןעבָאה עלא ןוא רעטאעהט סיוא ,עּפורט
 יד ראפ קנאד רעטסכעהרעלא ןא ןעמוקעגנָא זיא רעטעּפש .לוש

 -רעפ יד ראפ טכארבעגנייא ןעבָאה ןעגנולעטשרַאפ יד סָאװ ,חבדנ
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 לייהטנא ןעבָאה סָאװ ,עלא ןערָאװעג ןענייז טקנאדעב .עטעדנואוו

 .ןעגנולעטשראפ עניזַאד יד ןיא ןעמונעג

 רערימַאטישז ןיא ןעבעילבעג ךָאנ ןענייז .ב ןוא .א גנאל יו

 וצ גיטיונ טינ ךיוא זיא סע ןוא טסואוועב טינ זיא לוש רעניבאר

 ז'טימ וועשטידרעב ןיא ןעגנולעטשראפ עשידיא ערעייז רָאנ .ןעּפיװ

 ןופ ןעבָאה סָאװ ןעגנולעטשראפ ,ןעטסיניוואר ע?עיפ ןופ ?ייהטנא

 ןעדיא עמורפ יד ןופ ףּפמאק ןערעטיב אזא ןעפורעגסיורא טייז ןייא

 ,קנאד ןעטסכעהרעלא ןא טנעידרעפ טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא

 - םידימלת יד ןופ תוחומ יד ןיא ןעבעק טפראדעג גנאפ-גנאל ןעבַאה

 א ןופ טייקכילגעמ יר ןעגיוא ,ערעייז ראפ ןעטלאה גידנעטש ןוא

 / .רעטאעהט ןעשידיא

 לֹוש רעניבאר רעד ןופ םידימלת יד ןענייז ןפוא אזא ףיוא

 טימ סָאװ ,סָאד עמארד רעשידיא רענרעדַאמ רעד ראפ ןערָאװעג

 יד ןופ םידימלת יד ןענייז רעהירפ רהָאי טלעדנוה ןעבלאהרעדנָא

 .לעיּפש-םירוּפ ן'ראפ ןעוועג תובישי

 רעטסעפ רעד סָאװ ,לאפוצ רעדנילב ןייק טינ ןעוועג זיא סע

 טגעלעג רעטעּפש זיא רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ ןייטשדנורג

 .לוש רעניבאר רעד ןופ דימלת א ךרוד ןערָאװעג

 -נוא ןימ רעיינ א ןעזיוועב ךיז טָאה ןערהָאי רעגיצפופ יד ןיא

 רָאנ טָאה סָאװ גנוטלאהרעטנוא ןא ,ןעדיא ןעשיווצ גנוטלאהרעט

 יד ןוא שרדמה-תיב רעד ןוא ?וש יד ןעוו ,זייז טלָאמעג טנַאקעג

 העּפשה עגיטסייג רעייז ןעטיירּפשרעפ וצ טרעהעגפיוא ןעבָאה זיולק

 יוזא יד ,ןעזעיוועב ךיז ןעבָאה סע .ןעדיא ?ייהט ןעסיוועג א ףיוא

 טרעוו "רעגניז רעדָארב ,, ןעמָאנ ן'טימ ."רעגניז רעדָארב ,, ,ענעפורעג

 -אּפמאק עטמיטשעב א רעדָא ןַאזרעּפ עטמיטשעב א טניימעג טינ

 "גוא ןעבַאה סָאװ ,רעגניז יד ראפ ןעמַאנ-ללכ א זיא סָאד ,עינ

 -עטשרַאפ עוויטימירּפ ןוא רעדעיל ערעייז טימ ןעדיא ןעטלאהרעט

 יב ,ןערהַאי רעגיצעביז ןוא רעגיצכעז ,רעניצפופ יד ןיא ןעגנול

 ןופ טמאטשעג ןעבָאה סָאװ ןוא ,ןעזעיוועב ךיז טָאה ןעדאפדלָאג

 ,דָארב
 י

 טימ ןעבָאה סָאװ ,רעגניז עלענַאיסעּפָארּפ ןעוועג ןענייז סָאד

 ,ןעלאקָאל ןיא ןעגניז ןעגעלפ ייז .זָאהט וצ טאהעג טינ רָאג תונזח
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 ,ךיז ןעוועג חמשמ ןוא ןייוו זָאלג א ראפ ןעסעזענ זיא םלוע רעד ואוו

 א טאהעג ןעבָאה סָאװ ,ךעלדעיל ענעדעישרעפ ןעגנוזעג ןעבָאה ייז

 -לעזא יוװ ,תועונת ןוא קימימ רעד טימ ,רעטקאראכ ןַאטנַאש-עפאק

 .ןַאטנאש עפאק א ןיא טיילגעב ךילנהעוועג ןערעוו ךאלדעיל עכ

 עקוואקאי ןעוועג זיא "רעגניז רעדָארב , יד ןופ רעטשרע רעד

 א ןעוועג ןיא רע ,ןָאזרעּפ רעיפ רעדָא יירד ןופ עינאּפמַאק א טימ

 ,טאדלַאס א ראפ ןעבעגענבָא םהיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא גנוי רעקעב

 עפאק עשטייד ןהעזעג רע טָאה ןעטרָאד .ןעיוו ןיא טנעידעג רע טָאה

 ןעכאמ ןעמ ןעק ןופרעד זא ,ןעלאפעננייא זיא םהיא ןוא ןענַאטנַאש

 טָאה רע ,עטוג א טאהעג רע טָאה עמיטש א ,ןעדיא ייב הסנרּפ א

 -וצ ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,ףאלדעיל ןעסאפרעפ ןיילא טנַאקעג ךיוא

 עניילק א םלעטשעגנעמאזוצ רע טָאה ,טסנעיד ןופ טרהעקענקיר

 .ןעלאקַאל ןיא ןעגנוזעג ןעבַָאה ייז ןוא עינאּפמַאק

 ןעוועג זיא רע ,רעדארב םירפא ןעזעיוועב ךיז טָאה רעטעּפש

 טָאה ןוא הליפת לעב א ןעוועג רעהירפ ז א רע .טנעגילעטניא רהעמ
 -מָאק עניילק א טלעטשעגנעמאזוצ טָאה רע .עמיטש עטוג א טאהעג
 סָאװ ,ךאלדעיל טימ םלוע םעד ןעטלאהעגרעטנוא טָאה ןוא עינאּפ

 טהעטשרעפ סע ,ןעבעל עשידיסח סָאד ןרעדליש טפראדעג ןעבָאה

 -ַאה עשידיסח טימ ןערָאװעג טיילנעב ןענייז רעדעיל יד זא ,ךיז

 | .תועונת ןוא סעיַאוװ

 -יועב ךיז טָאה ,ןערהַאי רעניצכעז ףוס םייב ,רעטעּפש ךָאנ

 רע .עלא יו גלָאפרע דהעמ טאהענ טָאה רעכלעוו ,ּפָאק השמ ןעז

 עינַאּפמָאק ןייז ןיא .קינַאמרַאה א ףיוא ןערינאּפמַאקא ךיז טנעלפ
 יד ןוֿפ רענייא ןעוועג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,ךייט השמ ןעוועג זיא

 - .ןערָאיטקא עטשרע

 זיא רעסערנ ץלא ןערהַאי רעניצעביז יד וצ רעטנעהענ סָאװ

 ןעבָאה ייז ןוא סעינאּפמָאק רענניז עכלעזא ןופ ?הָאצ יד ןערָאװעג

 -סור ןייק טרָאד ןופ ןוא ןעינעמור ,ןעיצילאנ ןיא טיירּפשרעפ ךיז

 א רהעמ גנוטלאהרעטנוא עניזָאד יד טמוקעב רעטייוו סָאװ .דנאל

 יד ןעטיילגעב.וצ גונעג טינ ןיוש זיא סע .גנולעטשרַאפ א ןופ םינּפ

 ךאלדעיל יד ןיוש ףראד ןעמ .סעיַאװַאה ןוא תועונת טימ ךאלדעיל
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 רתיה א סעּפע ןעמוקסיוא לָאז סע ןוא עזַארּפ ןיא ןעטכעלפנייא

 ייז יו םלוע ן'ראפ סיורא טינ ןעטערט רעגניז יד ,לעדעיל םוצ

 ןעלָאז סָאװ םישובלמ ערעדנוזעב ןעבָאה ןוא ,ןעהעג ןוא ןעהעטש

 וצ לעדעיל סָאד טָאה .?לעדעיל םעד ןופ רעטקאראכ םוצ ןעסאּפ

 א ןיא ,דיסח א יװ רעגניז רעד .ןָא ךיז טוהט ,םידיסח טימ ןָאהט

 ,ןטק תילט א טימ ,לעטראג א טימ עטָאּפאק ענעסעלטא רעגנאל

 א ךיױא ךיז טרעדַאפ וצרעד .ןעקָאז עננאל ןוא ךאלעכיש טימ

 רָאנ ןהעז ןעק ןעמ סָאװ ,תואּפ טרָאס ןעסיוועג א טימ לעמיירטש

 םידיסח יד ןעהעג יוזא סָאו ראפרעד אמתסמ ,ענהיב רעד ףיוא

 ןעוועג ןענייז רעגניז יד ןופ תובא-יבא יד סָאװ ןוא ןעיצילאנ ןיא

 ךיז טָאה ,שטייד א טימ ןַאהט וצ טאהעג לעדעיל א טָאה .רעדָארב
 -ער ןעצרוק ,ןעזיוה רַאּפ עגנאל א ןיא ןעפראוועגניירא רענניז רעד

 -יבא טפראדעג ךיוא ןיוש ןעמ טָאה וצרעד ,ךיש עטצוּפעג ןוא ליק

 .טהעטשרעפ סע .ןפוא ןעוויטימירּפ א ףיוא ץלא ,ךיז ןערימירג לעס

 ,הבחרה אזא וצ ןעסקאוורעד טינ ךָאנ ןענייז רעגניז יד זא ,ךיז

 ןוא ליזנעּפ א ןוא עקנימש דנאה רעד רעטנוא ןעבָאה ןעלאז ייז זא

 ןעוועג זיא עלעבעווש עטנערבעגבא ןא ,רעכאמקוראּפ א ןוא ערדופ

 טיור א ןוא ,םינּפ ן'פיוא ןעסאּפ עצראווש ןעכאמ וצ גונעגרעביא

 זיא ,סעקרעקוצ ןייא טלעקיוו ןעמ ןעכלעוו ןיא ,רעיּפאּפ לעקיטש

 ,טיור םינּפ א ןעבראפוצנָא רתוהו יד ןעוועג

 וצ גונעג ןעוועג רעגניז עטשרע יד ראפ זיא ,טנַאזענ ןיוש יוװ

 "עּפש ןוא סעיַאװַאה ןוא תועונת טימ ךאלדעיל ערעייז ןעטיילגעב

 הַּפוחתּפ א רעגניז יד ןעבעג וצ ניהטיונ ןעוועג ןיוש זיא רעט

 ןעמ זא ,ןעמוקסיוא טינ לָאז סע ידכ ,דעיל א טימ ןעטערטוצסיורא

 טָאה סָאד .ןיירא טלעוו רעד ןיא םתס ןעגניז קעווא ךיז טלעטש
 רעדַא טדערעג ןעבָאה רענניז יד סָאװ ,טימרעד ןעזיוורעד ןעמ

 םעד טימ ןַאהט וצ טאהעג טָאה סָאװ סניוזא סעּפע טלעטשעגרַאפ

 טרהיפעגוצ וצרעד טָאה ןעמ זא םעדכָאנ ןוא ,לעדעיל םעד ןופ ןינע

 ,דעיל ן'טימ סיורא ןעמ זיא ,זיא גירעהעג יו

 -נולעטשרָאפ עוויטימירּפ יד ןופ עלעיּפשייב רַאּפ א ןענייז טָא
 -עמור ןיא ןערעלעקדזייוו יד ןיא ןערַאװעג ןעבעגעג ןענייז סָאװ ,ןעג
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 ףיוא ןעזעיוועב ךיז טָאה ןעדאפדלאג רעדייא דנאלסור ןיא ןוא ןעינ
 | ,ענהיב רעד

 ןופ ןערָאװעג ןעבעירשעגנ זיא סָאװ ,דעיל א זיא "בננ רעד,
 -נערהע) רעשזראבז ?עוולעוו רעטכיד-סקלָאפ ןעטסואוועב םעד

 -וצ ןוא דעיל סָאד ןעמונעג ןעבָאה רענניז עינאּפמַאק א .(ץנארק
 טנעייל ןוא טעב ן'פיוא טציז דיא א .עקנעצס א וצרעד ןעבעגעג

 בננ א ןיירא טמוק ,ןעפַאלש ךיז טנעל רע ןעוו ןוא עמש-תאירק

 ךיז טּפאכ דיא רעד .ןעכאז יד ןייא טקאּפ ןוא רעטסנעפ ן'כרוד

 ,טפיולטנא בנג רעד .דלאוונו א טכאמ ןוא שיורעג םעד ןופ ףיוא

 ןיירא םהיא טרהיפ ןאמסילַאּפ רעד ןעוו ןוא םהיא טּפאכ ןעמ רָאנ
 רעד , :דעיל סָאד ןעגניז בנג רעד ךיז טלעטש ,בוטש ןיא קירוצ

 ,"בנג

 ענעי ןופ ענייא ןיא "שטייד ןוא דיסח ןעשיווצ חוכו רעד,

 ןיא ?הָאצ רעסיורנ א ןיא ןערָאװעג ןעפאשענ ןענייז סָאװ ,רעדעיל

 -רעפ , טָאה סָאװ ,עינאּפמָאק עניבלעז יד ,הלכשה ןופ טייצ רעד

 סע ,חוכו ן'טימ ןָאהטעג עניבלעז סָאד טָאה "בננ, םעד "טרעגניז

 רדח ןיא לענניא א טימ טנערעל דמלמ א יו ,טלעטשעגרַאפ טרעוו
 טהעג רע .ןענוואד ןהענ וצ טייצ ןיוש זיא סע זא ךיז טּפאכ ןוא

 ןופ .שטייד סלא קירוצ דלאב דיז טרהעק רע ןוא בוטש ןופ סיורא

 זיא שטייד רעד זא ,סיורא ךיז טזייוו לענניא ן'טימ סעומש םעד

 -הָאפעגקעווא קירוצ ןערהָאי טימ זיא רע .רעדורב א ס'דמלמ םעד

 -רע רע .םייהא טרהעקעגקירוצ טצעי ךיז טָאה ןוא ןערידוטש ןער

 תודיסח טגעל ןוא הלכשה ןופ ןענאלדנורג יד לענניא םעד טרעלק

 ןוא ,שטייד טדער רע זא ,ךיז טהעטשרעפ סע ,ןיירא דרע'רד ןיא

 ניטראפ ןיא רע זא ןוא ,טרָאװ א טינ טהעטשרעפ ל?ענניא רעד
 -טנע לעגניא רעד ןוא דעיל א ןעגניז וצ ןָא רע טביוה ןעדער ז'טימ
 | .טעוד ןימ א סיורא טמוק סע ןוא ,םהיא טרעפ

 -ענ ןעבָאה רעגניז יד סָאװ רעטרעוו יד רעדָא ,"עזָארּפ , יד |
 ןייק ןעוועג טינ זיא ,דעיל םוצ ןעמוקענוצ ןענייז ייז רעדייא ,טדער
 סע ןעבָאה ןוא טסאפרעפ ןיילא רעגניז יד ןעבָאה סָאד ,ענעבירשענ
 ןעבענוצ ,רעטרעוו יד ןעטייב טנַאקעג ןעבָאה ייז .הֹּפ ?עב טדערעג

 ,טלָאװעג ןעבָאה ייז סָאװ ןָאהט ןוא תואציכה
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 -עיל יד ןעוועג ןענייז ננולעטשרָאפ ןימ אזא ייב רקיע רעד
 עפאק א ןעוועג זיא רוקמ רעייז םגה ,גידריווקרעמ ןיא סע ןוא ,רעד
 עפאק ןייק ןעזעוועג טינ טייוו ןעטייצ ענעי ןיא ייז ןענייז ,ןַאטנַאש

 טימ ,רעטקאראכ רעייז טימ ןעבָאה רעדעיל עניזָאד יד .עשינַאטנאש

 טעדיישרעטנוא ךיז ןעצנאנ ןיא טלאהניא רעייז טימ ,טסיינ רעייז

 ןיא ןערָאװעג טרהיפעננייא רעטעּפש ןענייז סָאװ ,ףאלדעיל יד ןופ

 א ןופ ןעוועג ןענייז רעדעיל בור סָאד .אקירעמא ןיא רעטאעהט

 -ראבז עלעוולעוו ןופ ןעבעירשעג ןעוועג ןענייז ייז .טרָאס ןערעכעה

 ןערהָאי רעניצעביז יד ןופ ביױהנַא ןיא ןוא רעזנוצ םוקילא ,רעשז

 עג ןענייז רעדעיל ס'נעדאפלָאג ,יקצעניל ןוא ןעדאפדלַאג ןופ ךיוא

 -ירפ ךס א ןעיצילאנ ןוא ןעינעמור ,דנאלסור ןיא ןערָאװעג ןעגנוז

 רעד ןוא ,רעטאעהט טימ ןָאהט וצ טאהעג סעּפע טָאה רע יוװ ,רעה

 ןענייז שינאטנאש עפאק ,רענניפ יד טקעלעג ייז ןופ טָאה םלוע
 | | .ןעטעוד יד ןעוועג סנעטסיימ

 ,םימסרופמ ןעוועג "רעדָארב , יד רָאנ טינ ןענייז רעגניז יד ןופ

 ןיא ןענייז דנאלסור ןיא ,םילודנ ערהיא טאהעגנ טָאה דנעגעג עדעי

 רענדארג םימסרופמ יד ןעוועג ןערהַאי רעגיצעביז יד ןופ ביױהנַא

 ןוא סעדא ןיא ןעוועגנ זיא החונמ םוקמ טּפױה רעייז .לעקניפ ןוא

 .ןערעלהעקדזייוו יד ןיא ןעטרָאד ןעננוזעג ןעבָאה ייז
 -עדא סָאד, דעיל סָאד ןעמונעגסיוא קראטש טָאה סעדא ןיא

 ,טייצ רענעי ןיא טרָאס םעד ןופ רעדעיל עלא יו ".לעבייוו רעס
 טָאה סָאװ ,עזָארּפ טימ ןהעזרעפ ןעוועג "לעבייוו רעסעדָא , סָאד זיא

 "לעבייוו רעסעדא, רעד ןיא .ןעגניז סָאד ןעכאמ טכער טפראדענ

 זיא סע .יורפ א ןוא רערהעל א ,דיסח א .ןַאזרעּפ יירד ןיירא ןעמוק

 ןעגנוזעגנ טינ טלָאמאד ןעבָאה ןעיורפ ןייק זא ,ןענַאז וצ טרַאּפשרעּפ

 -עננַא ךיז טָאה רענדארג .ןעלאקַאל יד ןיא טלעיּפשעג טינ ןוא
 א ראפ טדיילקרעפ ךיז טָאה ?לעקניפ ןוא ,?'דיסח א יװ ןַאהט

 -. .לעבייוו
 : אזא ןיא "?לעבייוו רעסעדא, ןופ טלאהניא רעד
 ןיא ןעסעזעג זיא רע .דיסח א ןאמ א טאהעג טָאה ?עבייוו א

 יז .ןעמוקענניירא זיא רערחעל א .ט'רוכש"'ענ טָאה ןוא שרדמח-תיב

 -קנאב א ,חלצוי אל א ןיא ןאמ רהיא זא ,םהיא ראפ דיז טנַאלק
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 ןעשיווצ געירק א ןָא ךיז טביוה סע ןוא טמוק ןאמ רעד .רעשטעווק

 :טעוד א ןופ םרָאפ רעד ןיא רהיא ןוא םהיא

 ,ענייפ וד ,ענהעש וד ,לעבייוו וד ,רימ גָאז .ר ע -
 ? ענייד ןעגיוא יד טנייוורעפ ריד ןענייז סָאװ

 ,ןיירא טינ דרע'רד ןיא ,ןענייוו טינ ךיא לָאז סָאװ .י ז

 .ןאמ א עקסאילפ א ,דיסח אזא בָאה ךיא

 -ַאה רעגניז יד סָאװ ,רעדעיל עלא טעיובענ ןעוועג ןענייז יוזא
 -סור ןיא ייס ,ןערהָאי רעניצעבעיז יד ןופ ביױהנָא ןיא ןעננוזעג ןעב

 -ייז ןיילא ןעמיטש .ןעיצילאנ ןיא ייס ןוא ןעינעמור ןיא ייס ,דנאל

 ןעבָאה רענניז יד ,רעדעיל עניזָאד יד ראפ גונעג ןעוועג טינ ןענ

 -ייא רענידעבעל סָאװ .ננולעטשרַאפ ןימ א ןעבענ ןענַאק טפראדעגנ

 רעסערג ץלא ,ננולעטשרַאפ אזא ןיא ןעזעיוועגסיורא ךיז טָאה רענ

 -העקדןייוו יד ןופ רעכוזעב יד ןעשיווצ ןעמָאנ ןייז ןעסקאוועג זיא

 .ןערעל

 ,ןעװעג טינ ןענייז ןעגנולעטשרַאפ עכלעזא וויטימירּפ יו

 ןוא ,ןערָאיטקא ןעוועג טאמראפ םעניילק א ןיא רעגנניז יד ןענייז

 א ,ל'דיסח א -- ןעלַָאר עטלהעצענ טאהעג רָאנ ןעבָאה ייז םנה

 וצ רהעק א יוװ ,טסואווענ רעבא ייז ןעבָאה --- לעבייוו א ,"שטאד,
 -נעמ ןענידעבעל א ןעלעטשוצראפ יו ןוא ענהיב א ףיוא ךיז ןָאהט

 .ןעש

 טלעגאװענמורא ןעבָאה סָאװ ,סעינאּפמָאק ענעדעישרעפ יד
 -יווענ ןעבָאה ןעינעמור ,דנאלסור ןיא טדעטש ערעסערנ יד רעביא

 / טקעל סָאװ ,םוקילבוּפ שביה א טרימרַאפ ןיוש ךיז טָאה סע זא ,ןעז

 טימ .תוכייש א טָאה סָאװ גנוטלאהרעטנוא ןימ אזא ןופ רעגניפ יד

 -ידיא ןיא ןעוועג זיא רעטאעהט וצ ןוא ,גנולעטשרַָאפ-רעטאעהט א

 ןענארפ עכלעזא רעביא ןיוש ךיז טָאה םלוע רעד ,טינ וצ טסיינ ןעש

 ןוא ןהעז ןעגנאנעג ןעצראה ןעננירנ א טימ זיא ןוא טכארטרעפ טינ

 ,ןעלאקָאלדזייוו יד ןיא רענניז יד ןערעה
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 א ראפ רענייטש עניחטיונ יד זא ,רימ ןעהעז ןפוא אזא ףיוא

 טָאה סע ןוא טיירגעגנַא ןעוועג ןיוש ןענייז רעטאעהט א ןופ ןינב

 סָאװ ,ןהעטשרעפ לָאז סָאװ ,רעטסיימיוב רעד טרעדָאפעג רָאנ ךיז

 ,לאירעטאמ ןעטיירג םעד ןופ ןעיובסיוא ןָאק ןעמ



 | ,לעטיּפאק רעטכא

 ,רעטאעהט ןעשידיא ןופ רעדנירג רעד

 יירד עלא ןיוש ןענייז ןערהַאי רעגיצעביז יד ןופ ביוהנָא ןיא

 .גיטראפ ןעוועג רעטאעהט ןעשידיא א ראפ ןעטנעמעלע עניטיונ

 ןעפאש וצ ןענַאטשרעּפ ןעבָאה סָאװ רעטכיד יד ןעוועג ןענייז סע !
 -סקלָאפ יד ןעוועג ןענייז סע ;ענהיב רעד ראפ ןעכאז עשיטאמארר

 -רָאפ ערוטאינימ ןערעלהעקדזייוו ןיא ןעבעגעג ןעבָאה סָאװ ,רעגניז

 טָאה סָאװ םוקילבוּפ עשביה א ןעוועג ןיוש זיא סע ןוא ןעגנולעטש

 טָאה סָאוװ ןוא ,,םיצל בשומ , ןעגעוו טרעמ'קעג טינ ןיטולחל ךיז

 -אעהט א ןיא טניפעג ןעמ סָאװ ,גנוטלאהרעטנוא אזא טרעדָאפעג

 ,רעט

 ךָאנ ,ןעדאפדלָאג םהרבא ןעזעיוועב ךיז טָאה טייצ רעד ןיא
 רע טָאה לוש-רעניבאר רערימָאטישז רעד ןופ דימלת א גידנענייז

 ןערהָאי רעניצכעז יד ןיא .רעטאעהט וצ הקושת א ןעזעיוועגסיורא

 רערהעל עשידיא יד ןופ גנוניהטומוצ רעד טימ םידימלת יד ןעבָאה

 -ענ טָאה ןעדאפדלָאג ןוא ,"עלעקרעס , ןופ גנולעטשרָאפ א ןעבעגעג

 טקאפ רעד טָא .עסעיּפ רעניזָאד רעד ןיא עלָאר-טּפיױוה יד טלעיּפש

 םהיא זיא טסנוק עשינַָאירטסיה יד זא ,ןערעוו טשטייטעגסיוא ףראד

 ,טסואוועג ןעבָאה םירבח ענייז ןוא ןעצראה םוצ טנעהַאנ ןעוועג

 ,ןָאהטפיוא ןענירעד ןָאק רע סָאװ

 רעד וצ לוש-רעניבאר רערימָאטישז רעד ןופ רעפסָאמטא יד
 ,אזא ןעוועגנ זןיא טנערעלעג ןעטרָאד טָאה ןעדאפדלָאג סָאװ טייצ

 - -יטאמארד רעד וצ םידימלת יד ןופ הקושת יד טקעוװעג טָאה סָאװ
 ןעבָאה עכלעוו ,םידימלת יד ןופ נלָאפרע רעסיורג רעד .טסנוק רעש

 ןעגנולעטשרָאפ עשידיא עכילטע ןעבענעג ןערהָאי רעניצפופ יד ןיא

 עג ןעבָאה ייז סָאװ קנאד רעלעיציפַא רעד ןוא וועשטידרעב ןיא

 שממ טָאה ,טייברא רעטונ רעייז ראפ גנורעינער רעד ןופ ןעגירק
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 דנעוו יד ןוא םידימלת ערעדנא יד ןופ עיזַאטנאפ יד ןעדנוצעגנָא

 .רעטאעהט ןעגעוו טדערעגנ ןעבָאה לוש-רעניבאר רעד ןופ ןיילא
 -ָאד רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא ןעדאפדלָאג םהרבא

 אזא טכאמענ םהיא ףיוא טָאה וצרעד ןוא ערעפסַאמטא רעניז

 עכילטע טימ ךָאנ זא עמארד ס'רעגניטע .רד קורדנייא ןעקראטש

 ,רעטאעהט ןעשידיא א וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע יוװ ,רעהירפ רהָאי

 -טייד טזייוו סָאװ ,סראפ א רעדָא עידעמָאק א ןעבירשעגנַא רע טָאה

 | "יעלעקרעס , ןופ סולפנייא םעד טלוב ןוא ךיל

 -עבעל ץנאנ זיא ןוא "עיסאס עמהומ יד , טסייה עידעמַאק יד
 ,רעטרעטנַאלּפרעפ א לעסיב א זיא טעשזויס רעד . .טרעדלישעג גיד

 יו עיסָאס .ןעסראפ ענידרעטעּפש ערעדנא יד ןיא יװ טינ רָאנ
 רהעז ליוװ יז .קעדָאּפס ןיא טהעג ןוא תיבה תרקע יד זיא עלעקדעס

 ,קאווטיל א רעדיינש א טניפעג ןוא רעטסעווש רהיא ןעבעגסיוא

 ןיא רָאנ .,הּפוח רעד וצ ןהענ וצ גיטראפ ןוא סקיפ זיא רעכלעוו

 -רעד ןוא בייוו ס'קאווטיל םעד ןָא טמוק הנותח רעד ןופ גָאט םעד
 רעד ןיא .םשרג 'ונברד םרח ן'םיוא ןייז רבוע ןאמ רהיא טינ טזָאל

 טָאה עיסָאס .טעשזויס רעטייווצ א טלעקיוועגנייא ךָאנ זיא קיטש

 ןאמ רעד .תורצ ענעטַארבענ ןָא רהיא טוהט ןוא עצינעמילפ א

 ראפ ארומ רעבא רע טָאה ,רהיא ראפ ןעמהעננָא ןעלעוו ךיז טלָאװ
 יקסנאּפסיא דניירפ ןייז ,(עלעקרעס ןיא יו דארג) עט'תינולּפ ןייז

 יד ןעכאמ וצ הנותח ייז טגנילעג תואמר א ךרוד ןוא ףליה וצ טמוק
 רעניזָאד רעד זַא ,גידעבעל יוזא ןענייז רעדליב יד .עצינעמילּפ עמירָא

 סָאװ ,ןימ םעד ןופ ערעדנא עלא יד ןופ רעסעב ךס א ןיא סראפ

 .ןעבירשעג םעדכָאנ טָאה ןעדאפדלָאג

 -נוא ,גַאלאיד א טקורדעג ךיוא ןעדאפדלַאג טָאה 1879 ןיא =
 ייוצ ןעשיווצ סעומש א זיא סָאד ."תונכש ייווצ , ןעמָאנ ן'רעט

 - ןַא דיז ןעלעיּפש ,וינודייז ןוא וינורעטלא ,רעדניק סעמעוו ,רעכייוו
 ע'תמא עטייווצ יד ענייא ןעכאמ עיסענג ןוא עלעדנייש .טייז א
 -סיוא רעטרעוו נונעג טינ ןעניפעג ןוא ןעטנעמילּפמָאק עשרעבייוו

 : רעטייווצ רעד ראפ ענייא סעינאוועשניוו עסייה ערעייז ןעקירדוצ
 רעד ףיוא ןהוז רעייא ייב ןעצנַאט לע ךיא ןוא ,עלעדנייש

 | | ! הּפוח



 רעטַאעהט ןעשידוא ןופ רעדנורג רעד 159

 ! ךיוי ענרעדליג יד ןעגַארטוצ ןערעייא לע ךיא ןוא = .יסעגג

 ן'טימס קַאשטאזָאק א ןעצנַאט לע ךיא ןוא ,עלעדנייש

 .ןתוחמ

 ,ןעטימ ןיא ןעליבסנאמ יד טימ ןעצנאט לע ךיא ןוא .יסענג

 -עטלא רעייא קנאשעג-השרד רעטכייל רַאּפ א .עלעדנייש |
 ! ןוינור

 ! ןוינודייז רעייא ןעלאירּפ רַאּפ א ךיא ןוא .יסענג

 ןעטעברעטנוא קלָאפ-רַאּפ רעייא לעװ ךיא ןוא עלעדנייש
 | ,ןעשיק סָאד

 .ןעשוקוצ ךיז רימָאל ,דניירפ רעטונ א זיא סָאד ,יוא .יסענג

 -ייא ןופ ןעהילפ סעינאוועשניוו עסייה עניזָאד יד תעשב ןוא

 ןענייז סעמאמ עננוי יד ןופ רעצרעה יד ןוא רעטייווצ רעד וצ רענ

 ךיז ןענַאק ,ןעשוק שזא ךיז ןעּפאכ תונכש יד זא ,טמעראוורעד יוזא

 ךיז ןעביוה ןוא ןעלייהטוצ טינ סעּפע טימ ךיז ןעשיווצ רעדניק יד
 : .ןענַאלש וצ ןָא

 -יא ףכית טרעוו תונכש יד ןעשיווצ טפאשדניירפ עסייה יד

 ענייא ןוא דניק רהיא וצ ףרָאװ א ךיז טיג עדעי .ןעסירעגרעב

 רעטייווצ רעד ףיוא תומולח ערהיא עלא ןע'לטב'וצסיוא ןָא טביוה

 רבד ?כ ןופ ?יטעצ א סיוא טנעייל רערעדנא רעד ףיוא ענייא ןוא

 | ,רוסא

 ,ילוי .ןעט20 םעד ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ןעדאפדלָאנ םהרבא
 ןייז .דנאלסור ,עינרעבוג רענילָאװ ,ןיטנַאטסנָאק טלא ןיא ,0
 -עגנַא ןעראוועג זיא רעכלעוו ,רעכאמ-רענייז א ןעוועג זיא רעטָאפ

 -וַאּפ ןופ טייצ .יד ןעוועג זיא טלָאמעד .הלכשה רעד ןופ טקעטש
 -ניק יד טּפאכעג ןעטורקער ראפ ןעמ טָאה ךילנהעוועג ןוא סעקינאמ

 טָאה םיתב ילעב ערעכייר ןופ רעדניק יד .ס'הכאלמ ילעב ןופ רעד
 א טאהעג ךיוא ןעבָאה ס'הכאלמ ילעב רָאנ ,טרהירעגנַא טינ ןעמ

 ,סרעּפאכ יד ןופ רעדניק ערעייז ןענערָאװעב וצ יוזא יו לעטימ !

 ,סע טסייה רעדניק יד ,ייז ןעקיש וצ ןעוועג זיא ?עטימ רעד ןוא

 עטשרע יד ןעשיווצ ןעוועג זיא ןעדאפדלָאנ םהרבא .סעלָאקש ןיא

 עסיורג ןעזיוועגסיורא טָאה רע .עלָאקש רענָאיזאק רעד ןיא רעדניק

 -ןושל א ןעבירשעגנָא רע טָאה רהָאי ןהעצ וצ ןוא ןעטייקניהעפ
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 -.טָאג רעב םהרבא רעביירש רעטסואוועב רעד ריש ןעניד'שדוק

 רענַאיזאק רעגיזָאד רעד ןיא רערהעל ןעוועג טלָאמעד זיא רעבָאל

 לעגניא םענעטָארעג םעד טימ טריסערעטניארעפ ךיז טָאה ןוא לוש

 סהיא טנערעלענ ,םהיא טימ ןעבענענבָא סרעדנוזעב ךיז טָאה ןוא

 ,להיפעג ןעשיטעֶאּפ םעד םהיא ןיא טקעוועגנ ןוא שיאערבעה

 -יירש רעשיאערבעה א ןעוועג רָאנ טינ רעבא זיא רעבָאלטָאג

 ןייז ןופ .רעדעיל עשידיא ןעבירשעגנ ךיוא טָאה רע ,רעטכיד ןוא רעב

 עבעיל א ןוא םיטש עטונ א טע'שרי'ענ רע טָאה ןזח םעד ןעטַאט

 יד ,רעדעיל ענייז וצ םינוגנ יד ןעפאש ןיילא טנעלפ רע .הניגנ ֹוצ

 ןוא ןעמונעגרעביא ןעדאפדלָאג טָאה םינוגנ יד טימ רעדעיל עניזָאד

 ,5ֹוש רעניבאר רעד ןיא ןענניז קשח טימ רעטעּפש ייז טנעלפ
 רעשידיא רעד טימ טנאקאב ךיוא ךיז רע טָאה ן'רעבָאלטַאג ייב

 "עיסָאס עמהומ , רעד ןיא טָאה ןעדאפדלאג ביוא ןוא ,עמארד

 רע טָאה ,"עלעקרעס , ןופ סולפנייא ןעקראטש םעד ןעזיוועגסיורא
 -ַָאלטַאנ ןופ סולפנייא םעד ןעזיוועג ןעסראפ ענידרעטעּפש יד ןיא

 ."ךוטקעד , ס'רעב
 ןא ןעטלאהעג ןעבָאה ל?לוש-רעניבאר ןוא רערהעל עשידיא יד

 ףיוא טגעלעג ןוא ןעדאפדלָאנ רעטכיד ןעננוי םעד ןופ האלמו םלוע

 לָאמא טעוװ רע זא ,טגנָאזעג תואיבנ ןוא ןעננונפַאה עסיורנ םהיא

 טָאה סָאד ןוא ,רוטארעטיל רעשיאערבעה רעד ראפ גנורעיצ א ןייז

 -ייב עצנאנ טימ סנעמאזקע יד ןופ ןעמוקוצסיורא ןעפלַאהעג םהיא

 -אמ ןייק טאהענ בעיל טינ רע טָאה ןעטעָאּפ עטסיימ יד יוװ .רענ

 .רעדיוורעד ןעוועגנ םהיא ןענייז תונובשח ענעקורט יד ןוא קיטאמעט

 -ָאד רעד ןיא ןעמאזקע םעד ןעטלאהענסיוא טינ לָאמ ןייק טלָאװ רע

 -אט ןעדנעכערּפשרעפ ,ןעדנעסקאוו ןייז קנאד א רָאנ ,המכח רעניז

 -אמ ןופ רערהעל םעד ןלזנ םעד ןופ ןערָאװעג לוצנ רע זיא ,טנאל
 ,קיטאמעט

 רערהעל א ןערָאװעג רע ןזיא לושד-רנעיבאר יד ןענידנע ן'כָאנ

 ןיא םעדכָאנ ןוא לָאּפָארעפמיס ןיא רעהירפ ,ל?וש רענַאיזאק ןופ

 .רעטכָאט סלעברעוו טימ טאהענ הנותח טָאה רע ואוו ,סעדא

 ענעקורט אזַא ראפ ניטסול-סנעבעל וצ ןעוועג זיא ןעדאפדלָאג

 "עד רערהעל א ןופ טלאהעג רעד זיא םעד ץוח א ןוא עיסעפָארּפ



 ועטַאעהט ןעשידיא ןופ .רעדנירג רעד 184 +

 ײּפָאק טימ לעבור 18, ,טציא יו רעניד'הרצ ךָאנ ןעוועג ט;טמ

 'אפדלָאנ טָאה "! טלאהענ ןעמוקעב טלַאמעד רערהעל א טָאה סעק

 ועיפ א סיוא טמוק סָאד ןוא ,ןופרעד קזוח טכאמענ רעטעּפש ןעד

 יעג טָאה דמלמ רעמירָא ןא סָאװ ,?לעיפ יוזא טעמכ ,ךָאו א ?עבור

 א הּפרח ןעפרָאוװעגקעװא טָאה רע ,לעטדעטש ןיילק א ןיא ןענירק

 ,טיה-ןעמאד :ופ ןיזַאנַאמ א ןיא ריסאק סלא ןיירא זיא ןוא טייז א

 ֿכינ ךיוא ןענייז טפעשעג אזַא ןיא ריסאק א ןופ תוריכש יד

 .ןעלעטש ןעדעירפוצ טנַאקעג םהיא ןעבָאה סָאװ ,עכלעזא ןעוועג

 טָאה רע .הנוכ רעדנא ןא טאהעג ייברעד רע טָאה טנייש סע יוװ רָאנ

 -עּפש לָאז רע ידכ ,טפעשעג ןעגיזָאד ן'טימ ןענַאקעב טלָאװעג ךיז
 ענג זיא יוזא עקאט ןוא .ןיזאגאמ אזא ןענעפע ןיילא ןענעק רעט

 "אנ רעסעדא ןופ רענייא ףיוא ןוא טרעיודעג טינ גנאל טָאה'ס .ןעוו

 ,דליש א טימ טיה-ןעיורפ ראפ ןיזאנאמ א טנעפעעג ךיז טָאה ןעס

 (=.ןעדאפדלאנ ןעמָאנ רעד טקוקענרעטנורא טָאה סע ןענאוו ןופ

 -ענ טָאה ןעמ ןמז ?לכ גידעבעל ץנאג ןעגנאגנעגנָא זיא טפעשעג סָאד

 -ונעגנ ןעבָאה ןערָאטידערק יד ןעוו רָאנ ,טידערק ףיוא הרוחס ןעבעג

 /טימ ָאטינ ןיא סע זא ,ןעזיווענסיורא ךיז טָאה ,דלעג ןערעדָאפ ןעמ

 -ענוצ טכער ּךָאנ ךיז טָאה רע רעדייא ןוא ,ייז ןעלהַאצעב וצ סָאװ

 -ייהעג רע טָאה לוש-רעניבאר ןיא ןעטָארטעגנוירא זיא רע ןעוו (+

 רע ןעוו ,טכיורבעג ןעמָאנ ןעגיזָאד םעד ךָאנ טָאה ןוא םידָאפנעדלָאג ןעס

 "עלעדיא  רעדעיל עשידיא ןופ גנולמאז ןיוז ןעקורד טוָאלעג טָאה

 ךיז טגידנע גנולמאו רעניוָאד רעד ןיא דעיל עטצעל סָאד ,(1866)

 - {  ורעפ ן'טומ)

 ,ןענאד ןופ טימ עדייב טינ ןעמהענ רימ ,

 : םידדצ עביילג עדייב ןענייז רימ
 : ןענאמרעד טייצ ַא שטָאכ ןעמ טעוו ךימ

 ,םידָאפנעדלָאג ,א ןעבירשעג טָאה סָאד

 -עג רע טָאה לוש-רעניבאר ןיא רערהעל ַא ןופ הצע רעד ףיוא רָאנ

 םהיא ןופ ןעביירוצבָא ידכ ,ןעדאפנעדלָאג ףיוא ןעמָאנ םעד טרעדנע

 -רעפ ןיילַא ןיוש רע טָאה רעטעּפש ךָאנ ןוא גנאלק ןעשידיא-טסָארּפ םעד

 | .ןעדאפדלָאג ףיוא טצריק
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 וצ ןעוועג ןעגנואווצעג רע זיא ",ןאמסטפעשעג, ןעמָאנ םוצ טניואוו
 ןאמסטפעשעג א יו טינ רָאנ ןיוש ןוא ,טָארקנאב ךיז ןערעלקרע

 .דנאלסור ןופ ךיוא רָאנ סעדא ןופ ַאנ טינ קעווא רע זיא

 -ידוטש טלָאװעג ןעטרָאד ןוא ןעכנימ ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע
 ראפ ןענייז ,לוש-רעניבאר ןופ רעטנידנעענ סלא ,ןיצידעמ ןער

 אמתסמ רָאנ ,דנאלסור ןיא ןעטעטיזרעווינוא יד ןעפָא ןעוועג םהיא

 רָאנ .טנעקעג טינ ןערידוטש ןעטרָאד רע טָאה טָארקנאב םעד בעילוצ

 טלא ןופ רערהעל םענעזעוועג א ןעפָארטענ רע טָאה ןעכנימ ןיא

 רָאטקַאד ףיוא טרידוטשעגסיוא ןעטרָאד טָאה רעכלעוו ,ןיטנַאטסנַאק

 -ַאפ ענייז טימ זא ,טכאמעג רָאלק םהיא טָאה רענעי .ןיצידעמ
 ןוא ןעביילב טינ טנעדוטס ןייק גנאל רע טעװ ןעבעל ןופ ןעננורעד
 טגלָאפעג הצע יד טָאה רע ןוא ןענַאלּפ ךיז טסיזמוא רָאנ טעוו רע

 ,רעטייוו ןערידוטש וצ קנאדעגנ םעד ןופ ךיז טנַאזענבָא ןוא

 ןעשיווצ רעלוּפָאּפ ןעוועג ןעמָאנ ןייז ןיוש זיא טייצ רעד ןיא |
 ,עשידיא יד ןעשיווצ רהעמ ןוא רעזעל עשידיא ןוא עשיאערבעה יד

 וצ טָאה ןעמ סָאװ ,רעדעיל ענייז ןעפלַאהעג ןעבָאה וצרעד לייוו

 |  .רעזייה עשידיא ךס א ,ךס א ןיא ןעננוזעג טייצ רעד

 -יל ךאפ ןייז זיא ןעמעלא ךָאנ זא ,ןעוועג בשיימ ךיז טָאה רע |
 עשידיא א ןענעוו ןעטכארט וצ ןעבױהעגנַא טָאה רע ןוא רוטארעט
 -סיורא טנַאקעג טינ גנוטייצ ןייק רע טָאה דנאלסור ןיא .גנוטייצ
 ןופ סינביולרע עלעיצעּפס א טרעדָאפעג ךיז טָאה וצרעד -- ןעבעג
 ךילנעמנוא רַאג רעדָא רעווש ןעוועג זיא סָאד ןוא גנורעיגער רעד
 טקורדעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוטייצ א טָאה ראפרעד רָאנ .ןענירק וצ

 ן'א קַעװוא ןיא רע .דנאלסור ןיא ןיירא טגעמעג ,דנאלסיוא ןיא
 -עו א וצ ןעטַארטענוצ יקצעניל ?אוי טימ ןעמאזוצ ןוא גרעבמעל

 ".קילארשי, ןעמָאנ ן'רעטנוא גנוטייצ רעשיטסירַאמוה רעכילטנעב
 -עג טינ ךיז גנאל טָאה גנוטייצ יד רָאנ 1878 ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ןיא סיורא ןיוש רע טינ ,1876 ןיא ,םורא רהָאי א ןיא ןוא ,ןעטלאה

 רעניווַאקוב סָאד , ןעמָאנ ן'רעטנוא גנוטייצ רעדנא ןא אניווָאקוּב

 טאהעג טָאה גנוטייצ עטייווצ יד ".טאלב סקלָאפ עשיטילעארזיא
 ןופ ןענייז ןערעמונ ?הָאצ עניילק א רָאנ ןוא לזמ ןערעגרע ןא ךאּ
 ןופ ףעירב א ןעמוקעגנָא םהיא זיא טייצ רעד ןיא ,סיורא רהיא
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 ןיא רעכלעוו ,וקסערביל קחצי ןעמָאנ ן'טימ ,טנענָאבא ןא םענייז

 רעכלעוו ןוא ,ןעינעמור ,יסאי ןיא םיליכשמ יד ןופ רענייא ןעוועג

 / ןופ עיצקאדער יד לָאז רע זא ,גאלשראפ םעד טכאמעג םהיא טָאה

 םעד ןא ךיז טָאה ןעדאפדלָאג .א .ןיהא ןענָארטרעביא טאלב םעד
 יד ןעשיווצ ,יסאי ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןוא טּפאכעגנַא גאלשרַאפ

 ,1876 ןיא םיבוט םיִמי
 ,רענדארג רעגניז-רעדעיל רעד ןעוועג טלָאמעד זיא יסאי ןיא

 א ןיא "תורימז, ןעבעגענבָא טכאנ וצ תבש ןעדעי טָאה רעכלעוו

 ,קראמ ןועמש ייב לעדנעטרענ ןיילק

 -אטוּפער ןייז ןוא דימלת א ס'עקווָאקאי ןעווענ זיא רענדארג

 ,דנאלסור : תונידמ יירד ןיא טכיירנרעד טייצ רענעי וצ טָאה עיצ

 ףיוא ץנאלפ רעדמערפ א ןעוועג זיא רע ,ןעינעמור ןוא ךיירטסע

 קאווטיל רעניצנייא רעד ןעוועג רשפא זיא רע ,דלעפ ןעניזָאד םעד

 ייז ןעשיווצ ןעמונרעפ רע טָאה ךָאד ןוא רעגניז-רעדעיל יד ןעשיווצ

 .ןַא-ךעביוא םעד

 -רעדעיל א ןופ טייברא יד סָאװ טנַאמרעד ןעוועג ןיוש זיא סע

 וצ גונעג ןעוועג טינ זיא רעגניז-רעדעיל א ראפ ,ןעוועג זיא רעגניז

 טימ ןעטיילנעב טפראדעג ןעגניז סָאד טָאה רע ;דעיל א ןעגניז

 א ןעגעוו ןעוועג דעיל סָאד זיא .ץנעט טימ ןוא תויועה ןוא תועונת

 ןופ ןושל ן'פיוא ןוא ,?'דיסח א יװ ןָאהטעגנָא ךיז רע טָאה ,דיסח
 -עיל סָאד ןיא .ךיז "ןעלעטשרעפ , ןעסייהעג סע טָאה רעכוזעב יד

 -לעב א יו ןָאהטעגנָא ךיז רע טָאה ,הלגעה-לעב א ןענעוו ןעוועג לעד |
 "נָא ךיז רע טָאה ,דמלמ א ןענעוו ןעוועג לעדעיל סָאד זיא .הלנעה

 יד טכאמעג רע טָאה ייברעד .ןעכיילג סָאד ןוא ,דמלמ א יוװ ןָאהטענ

 ןושל ן'פיוא .טלעטשעגרָאפ טָאה רע סָאװ ןעניושראּפ יד ןופ קימימ
 ".ןעלעטשנַא ןעכאמ , ןעסייהעג קימימ יד טָאה רעכוזעב יד ןופ

 רעד טָאה ןַאזרעּפ עטייווצ א טרעדָאפעג טָאה דעיל א ןעוו
 -לעז יד טכאמעג ךיוא טָאה רעכלעוו ,רעפלעהטימ א ןעמונעג רעגניז
 טאהעג טייצ רעד וצ ןעבָאה רעדעיל יד יװ יוזא ןוא .ןעצנוק עגיב
 -עג ךיז ןעבָאה ןעגנולעטשרַאפ ערוטאינימ ןופ רעטקאראכ םעד

 .ןָאזרעּפ ייווצ תוחּפה לכל וצרעד טרעדָאפעג ךילנחעוו
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 רענניז-רעדעיל ערעדנא ןופ טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה רענדארג
 -יור א ןיא ןעוועג ךָאנ טלָאמעד זיא סָאװ ,טנאלַאט ןייז טימ ייס
 -נוא ןוא עיגרענע ,חטומ ןייז טימ ייס ןוא ,דנַאטשוצ ןעדליוו ,ןעה
 םענערָאבעג א טימ טשנעבעג ןעוועג זיא רע .טסייג-סגנומחענרעט
 ייב .ננולוש ןוא גנולקיווטנע טרעדַאפעג רָאנ טָאה סָאװ ,טנאלאט

 -אט ןייז ךיז טָאה ענהיב א ןופ ןעלהארטש עמיראוו עטשרע יד

 עשימָאק ןיא ייס טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה רע ןוא טהילבוצ טנאל

 -סערג רעד ןערָאװעג זיא רע ןוא ,עשינארט ןיא ייס ןוא ןעלַאר
 ,טייצ ןייז ןופ רָאיטקא רעט

 : רעטרעוו יד ןיא טריזרעטקאראכ םהיא טָאה ןעדאפדלָאג
 -נועג א טציזעב רע :ןעטייקניהעפ ענהעש טָאה רענדארג,

 .עמיטש-ןָאטיראב עטייבראעגסיוא ךָאנ טשינ רָאנ עמהענעגנא עט
 רע .דליוו רָאנ דנענידעירפעב ןיא קימימ ןוא ןעגנוגעוועב ענייז

 "!עידָאלעמ ןוא גנולקיווטנע עניסעמלעגער ענייא טרעדַאפ

 ןעדאפדלָאנ ןעוו ,רענדארג ןופ קיטסירעטקאראכ יד זיא סָאד

 | ,טנַאקרעד טשרע םהיא טָאה
 ןעטסדנעטיידעב ןעטשרע םעד ןעגעוו גינעוו רהעז טסייוו ןעמ

 -ענ ןיא רע ןא ,זיא םהיא ןענעוו טסייוו ןעמ סָאװ ץלא .,רָאיטקא

 -ענסיוא ךיז רע טָאה ןעטרָאד ןוא אטיל רעד ןיא ןערָאװעג ןערָאב
 א ןופ הכאלמ יד טאהעג רע טָאה ל'רוחב רעגנוי סלא ,טעװעדַאה
 ןאמשיש ייב אנליוו ןיא טייבראעג טָאה ןוא רעכאמנעסַאריּפאּפ

 טינ םהיא ןיא טייברא עגיזָאד יד רָאנ .קירבאפ ןיא שטנורוד ןוא
 טלעוו רעד רעביא טזָאלעגקעװא ךיז טָאה רע ןוא ןערָאװעג ןעלעפעג
 זיא רעגניז רעדעיל א ןערָאװעג זיא רע יוזא יו ,לזמ ןייז ןעבורּפ
 ,יסאי ןיא טנענענעב םהיא טָאה ןעדאפדלָאנ ןעוו רָאנ ,טנאקעב טינ
 "נא יד יו טסיינ ןעשירָאינעּפערטנא רהעמ ןעזיוועגסיורא רע טָאה
 - | .ערעד

 -ניז-רעדעיל ערעדנא יד יו טנענונעב טינ ךיז טָאה רענדארג
 -לעב א ייב בוטש א ןיא ץענרע "גנולעטשרָאפ , א ןעבעג וצ רעג
 סערעסערג ךַאנ טבערטשעג טָאה רע .קנייש א ןיא רעדָא תיבה

 .טייקגיטעהט ןייז ראפ טדעטש עסיורנ יד ןעבילקענסיוא טָאה ןוא|

 א ןעמונעג רע טָאה טדָאטש רעסיורג א ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו
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 -ירעמונ טזָאלעג ,םרָאפטאלּפ א ןעטרָאד טכאמעג ,לאקָאל ןעסיורג
 ,ננודלעמ רעד טימ ןעשיפא עניילק ןעקורדבָא ןוא ךעלקנייב יד ןער

 :רעטכיד-סקלָאפ עטבעילעב יד ןופ רעדעיל עטסעב יד טגניז רע זא

 -דלָאנ םהרבא ןוא יקצעניל לאוי ,רעשזראבז ליוולעוו ,רעזנוצ םוקילא
 .ןעדאפ

 -יא קעווצ ן'טימ ,יסאי ןייק ןעמוקעגנַא זיא ןעדאפדלַאג ןעוו
 ענייז ןעבעגעג רענדארג טָאה ,עיצקאדער ןייז רעהא ןענארטוצרעב

 -טימ ןייז ןוא ןעטרָאנ םעניילק א ןיא ןעטרעצנָאק רעדָא תורימז

 | .ןייטשרלאג רכש ןעוועג זיא רעפלעה

 םהיא ןעבעגבא ןעמוק וצ עטשרע יד ןופ ןעוועגנ זיא רענדארג

 יד ןענַאטשרעּפ טינ עדייב ןעבָאה ייז .םכילע םולש ןעמיראוו א

 רענדארנ .סינעגעגעב רעשירָאטסיה רעניזָאד רעד ןופ גנוטיידעב

 טָאה רע רעדעיל סעמעוו ,רעטכיד ן'טימ טהערפרעד טושּפ ךדיז טָאה

 ,הסנרּפ ןופ לאווק א ןעוועג םהיא ראפ זיא רעכלעוו ןוא ןעננוזעג

 ףראד ןעמ ןוא עניבלעז יד גידנעטש ןענניז טינ ןעמ ןָאק רעדעיל

 ןהעזענ םהיא ןיא טָאה ןעדאפדלַאנ  ,עיינ טייצ וצ טייצ ןופ ןעבָאה

 ,רעדעיל עיינ עכילטע ןעפיוקרעפ ןענַאק טעוװ רע ןעמעוו ,דנוק א

 רלעג לעסיב סָאד םחיא טלָאװ דנאטשוצ ןענידסלַאמאד ןייז ןיא ןוא

 א ןעטייז עדייב ןופ ןעוועג רעבא זיא סע .ןעמוקעג ץינוצ רהעז
 יו ,רָאמוה ןעכייו א טימס טלהעצרעד ןעדאפדלַאנ .תועט חקמ

 רעדעיל ענייז ראפ רכש םעד זא ,טרהעלקרע םהיא טָאה רענדארג
 -ענ טשרע ,ןעדאפדלָאג ,רע זיא טָא .טעטיראלוּפָאּפ ןיא רע טמוקעב

 -עב ָאד ןיוש זיא ןעמַאנ ןייז ןוא ,טדָאטש רעדמערפ .א ןיא ןעמוק

 רע סָאװ ראפרעד זיא סָאד ןוא ,ןעטייווצ ן'זיב קע ןייא ןופ טנאק
 .טגניז רע סָאװ דעיל ןעדעי ןופ רעטכיד םעד ןופ ןעמַאנ םעד ןָא טיג
 -ראוורע טינ רענניז רעדעיל ןייק ןופ ןעמ ןָאק רכש רעדנא ןייק
 .טינ ןיילא ךָאד רע טכאמ ןעקילג עסיורג ןייק לייוו ,ןעט

 וצ טכוזעג ןעוו סאו רעדייא ןעבָאה רערהערעפ סנעדאפדלָאנ |

 רהעז טפראדעג טָאה רע סָאװ ,דלעג ?עסיבא םהיא ראפ ןעכאמ

 -יהטנענייא םעד תויאר עלא טימ ןעזיוורעד ןעבַאה ייז .גיטיונ

 א ראפ סָאװ ,ןעגנוזעג טָאה רענדארג ואוו ,לעטרענ םעד ןופ רעמ

 -עוו טריסנַאנַא טעוו סע ןעוו ,ןעדאפדלַאג ןעכאמ טעװ סע רָארופ
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 -אלקעד ןוא םוקילבוּפ ז'ראפ ןעניישרע טעװ ןיילא רע זא --- ןער
 לעטרעג םעד ןופ תיבה לעב רעד .רעדעיל ענענייא ענייז ןערימ
 ןעבעג וצ ןערָאװעג הצורמ זיא ןוא םעד ןַא טּפאכעגנָא ךיז טָאה

 טירטנייא יד ןוא דנעבֶא םעד ראפ קנארפ טרעדנוה ןעדאפדלַאג

 ,ןערָאװעג טרעכעהעגנ דנעבָא םעד ראפ ןענַײז ןעזיירּפ

 ןעוועג טינ ןעדאפדלָאג ראפ זיא ראטאמאלקעד א ןופ לָאר יד

 ןיא דנעבָא אזא ןעבענענ רע טָאה קירוצ רהַאי עכילטע טימ ,יינ
 -ַאועג טניורקעג זיא דנעבָא רעד ןוא ץנענילעטניא רעד ראפ סעדא

 | ,גלָאפרע סיורנ טימ ןער

 ;יוזא יסאי ןיא דנעבא םעד ןענעוו טלהעצרעד ןעדאפדלָאג

 -רע זיא ןעדאפדלָאנ ןעוו ,טקאּפעג ןעוועג זיא לעטרעג רעד

 -דנאה עעסאלג עסייוו ןיא ,קארפ א ןיא עדארטסע רעד ףיוא ןענעיש

 ךיז טניינרעפ ןוא רעדניליצ ןייז ןעמונעגרעטנורא טָאה ןוא ,הוש

 ,ןעטנעמסידָאלּפא עדנערענוד טראוורע טָאה רע .םוקילבוּפ ן'ראפ

 -ענפיוא טינ דנאה ןייק רענייק טָאה רערהערעפ עכילטע ץוח א רָאנ

 .טרענייטשרעפ יוװ ןעבילבעג זיא םוקילבוּפ סָאד ןוא ןעביוה

 -עב עניטכיר יד ןענַאטשרעּפ טינ השעמ תעשב רעבא טָאה רע

 טָאה סָאד זא ,קנאדעג ן'טימ טראנעג ךיז טָאה ןוא ןופרעד גנוטייד

 ייז זא ,עטלעמאזרעפ יד טשאררעביא יוזא גנוניישרע ןייז טימ רע

 ,ןָאהט וצ סָאװ טסואוועג טינ ןוא ןערָאלרעּפ ןעצנאג ןיא ךיז ןעבַאה

 עלעטניּפ סָאד , טרימאלקעד ןוא טכאמענ טינ תויהש ןייק טָאה רע

 ןעיצארג ךיז רע טָאה ,טנידנעענ דעיל סָאד טָאה רע ןעוו ",דיא

 ןייז וצ רָאנ ,ןערידָאלּפא ןיוש ןָאק ןעמ זא ,ןעכייצ םוצ טניינרעפ

 -טע יד ןעביוהעגפיוא רָאנ ךיז .ןעבָאה ,גנושאררעביא רעגירעיורט

 ןעבילבעג זיא םלוע רעצנאנ רעד ןוא רערהערעפ יד ןופ דנעה עכיל

 | ,ליטש

 ןעדאפדלָאנ ןוא דעיל עטסנרע ןא זיא "דיא עלעטניּפ סָאד

 ן'ראפ טסנרע וצ סָאד זיא רשפא זא ,ןָאהטעג טכארט א טָאה

 -שיטסירָאמוה א ןערימאלקעד וצ ןעביוהעגנַא טָאה רע ןוא םוקילבוּפ
 -בא ייווצ ןופ טהעטשעב סָאװ ,"ךאלמ רעד , טכידעג עשיריטאס
 -ענבא טָאה רע ,המשנ עטלא יד ןוא המשנ עגנוי יד ; ןעגנולייהט
 ",המשנ עגנוי יד , טרימאלקער
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 .טגייווש םלוע רעד

 ".המשנ עטלא יד , טרימאלקעד
 ,טגייווש םלוע רעד

 ךַאנ ןערָאװעג זיא ,ענהיב רעד ןופ ןהענ טזָאלעג ךיז טָאה רע

 -יוהעגנָא טָאה ןוא דלודעג יד ןערָאלרעפ טָאה םלוע רעד .רענרע

 -רעפ יא טלהַאצענ רעייט יא : טיידעב טָאה סָאװ ,ןעפייפ וצ ןעב

 | - .ןעסעגעג שיפ עטליופ
 וליפא ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,עטסערג יד ןעוועג זיא אקסאיפ יד

 ,ןעלעטשרַאפ טנַאקעג טיג

 טָאה ןוא טייז א ןַא ןענַאטשעג טייצ עצנאנ יד זיא רענדארג

 םרַאפטאלּפ רעד ףיוא ףיורא זיא רע .טאהענ רעצ ןעסיורג ןופרעד

 עטסגרע יד טימ "םוקילבוּפ עהטרעוו, סָאד טלעדיזעגסיוא טָאה ןוא
 םהיא טָאה ןוא ןערָאװעג רעגידעבעל רָאנ זיא םלוע רעד .,רעטרעוו

 | ,טרידָאלּפא

 ןעפַאלעגרעטנורא רענדארג זיא ,בָאנ ן'טימ ןערָאװעג גיטראפי
 טסיירטעג ןוא ןעדאפדלָאג וצ ןעננאנענוצ ,םרָאפטאלּפ רעד ןופ

 רעד ןופ ךאזרוא יד םהיא טרעלקרע רעטרעוו עצרוק ןיא ןוא םהיא

 טָאה רעכלעוו ,ז'רענדארג ןהעזעג טָאה סָאװ םלוע רעד .ָאקסאיפ

 עגנאל ןיא ןעזייוו דיז טגעלפ ,רעדעיל ס'ןעדאפדלאג ןעגנוזעג רָאנ

 טָאה ,סעקּפָאה טכאמעג ןוא ?עמיירטש א ןיא ןוא ן'תואּפ

 אמתסמ טעוװ רעדעיל יד ןיילא טכאמ סָאװ ןאמ רעד זא ,טראוורע

 סָאד טָאה ןעמ סָאװ ,סעקּפָאה עכלעזא ןעזייוו טעוװו ןוא ןעניישרע

 -יור ןעהיצ ךיוא רע טעוװ רשפא ,טסייוו רעוו ןוא ,ןהעזעג טינ ךָאנ

 רעד זיא גנוטראוורע ןייז ןיא טשיוטטנע ,זָאנ ןופ סעננעטש עט

 .טכארבעגנפיוא ןוא זייב ןעווענ ,ךילריטַאנ ,םלוע

 ףךיז טערַאטסעג ןוא טנענונעב טינ טימרעד ךיז טָאה רענדארנ

 -ניירא ךינ ךיז טָאה רע .קורדנייא ןעטכעלש םעד ןעטעלנרעפ וצ

 א ןוא תֹואּפ רַאּפ א טּפאכענפיורא ,לעטַאלַאכ א ןיא ןעפרַאװעג

 ןופ .םרַאפטאלּפ רעד ףיוא ןעננורּפשענפיורא זיא ןוא ?עמיירטש

 סָאד רָאנ ,דרָאב א ןָאהטוצנַא ןעסענרעפ רע טָאה סינעלייא סיורג
 סָאד , ןעגניז וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע ,טרעטשענ טינ רָאנ טָאה
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 ןוא ךיז טמירקעג ייברעד ןוא ןעדאפדלַאנ ןופ "ל'דיסח עכילהערפ

 -נערענוד טימ טניולעב ראפרעד םהיא טָאה םלוע רעד ןוא טצנַאטעג
 ,ןעטנעמסידָאלּפא עד

 ַא ןעדימרעפ ןוא דנעבא םעד טעוװועטארעג טָאה רענדַארג

 ,לאדנאקס ןע'סואימ

 קאמשענ םעד ןיא עיצקעל עסיורנ עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד

 סָאװ ,גנוטלאהרעטנוא אזא טגנאלרעפ טָאה סָאװ ,םלוע םענעי ןופ-

 טאהעג רעהירפ טָאה ןעדאפדלאנ ביוא ,רעטאעהט טנאמרעד טָאה

 דנעבא ןעניזָאד םעד ךָאנ ייז ןענייז ,ענהיב א ןעגעוו סעירָאעהט

 -עגעב ךיז רע טָאה ָאד .זָאלבנעפייז א יװ ,ןערָאװעג ןעגנורּפשוצ

 א ןעכוזעב טעװ סָאװ ,טנעמעלע םענעי טימ םינּפ לא םינּפ טנעג

 רעד סָאװ ,ןהעזעג ךילרעּפניישעב טָאה רע ןוא רעטאעהט ןעשידיא

 -וצ םהיא וצ ןָאק ןעמ יוזא יו ןוא ,טננאלרעפ טנעמעלע רעניזָאד

 | יי .ןעמוק

 .ןיילא ןעדאפדלַאנ טרעלקרע ץלא סָאד =

 גנוניישרע רעטשרע ס'ןעדאפדלַאנ ןופ תוכייש עטנעהָאנ יד

 -לעקניו םעד טימ יסאי ןיא ראטאמאלקעד סלא ענהיב א ףיוא
 םעד ןופ טייקניטכיוו יד ןוא ,רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ ןייטש

 ןעשירָאטסיה א ןופ ענהיב רעשידיא רעד ראפ טנעמַאמ ןעגיזָאד

 -עב ערעיונעג א טנעידרעפ סָאד זא ,סיורג יוזא זיא טקנוּפדנַאטש

 .ךיז ןעלעטשוצבא ףיורעד רעגנעל יאדכ זיא סע ןוא גנוטכארט
 סָאװ ראפ ,ליומ ןיא ןענעל טינ רעגניפ ןייק םענייק ףראד ןעמ

 -ָאד םעד ןופ ןעטייהלעצנייא עלא ןעבעגעגרעביא טָאה ןעדאפדלָאג

 דנעווַא םענעי טרעדלישעג טָאה רע .,יסאי ןיא םענייז טויבעד ןעגיז

 ,רעטעּפש ןערהַאי ןוא ןערהַאי טימ לעטרענ ןיא קראמ ןועמש ייב

 -עג טָאה ןוא רעיושוצ רעגיטייז א רהעמ ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו

 -ירָאטסיה א ןופ ןעניוא יד טימ רעטאעהט ןעשידיא ן'פיוא טקוק
 טכארטעב ןעמ זא ,דוס ןייק ןעוועג טינ םהיא ראפ זיא סע .רעק

 טקנעדעג טוג טָאה רע ןוא רעטאעהט ןעש'דיא ןופ רעטָאפ סלא םהיא

 -יטש עטשרע ענייז סָאו ראפ ןעפרָאװעגנפיוא םהיא טָאה ןעמ יו

 רעביראד טָאה רע .סעקסעלרוב עשיראנ עכלעזא ןעוועגנ ןענייז רעק
 ןייק טָאה רעטאעהט ןעשידיא ןופ רעטָאפ רעד זא ,ןעזייוו טלַאװעג
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 ,נעו ן'טימ ןהענ טזומעג טָאה רע ןוא טאהעג טינ הוירב רעדנא

 .ןעננאנעג זיא רע ןעכלעוו טימ

 טינ רָאנ ןענַאק ןעננוניימ ייווצ ןייק זא ,ניטכיר יוזא זיא סָאד
 : .ןירעד ןייז

 טָאה ןעדאפרלַאנ .ןעויטָאמ יד ןיא טקעטש רעבא תועט רעד

 רענניפ רעד ןעוועג זיא יסאי ןיא רענייז טויבעד רעד זא ,טביולנעג

 -רע וצ געוװ ןעניטכיר םעד ןעזעיוועג םהיא טָאה סָאװ ,טָאג ןופ

 ןעניטציא ןופ רעטָאפ רעד ןערעוװו וצ ןָאיסימ עסיורג ןייז ןעליפ
 א ראפ ןענַאטשעג זיא רע ןעוו ,דנעווַא םענעי ןיא ןוא ,רעטאעהט

 -טנא םהיא זיא ,רעדעיל ענייז טרימאלקעד ןוא םוקילבוּפ ןעסיורג

 -כיר טינ זיא סָאד .ןעפאש לָאז רע סָאװ ןוא יוװ ןערָאװעג טקעלּפ

 ןייז וצ ןעטַארטעגוצ טלָאװ רע ןעוו לייוו ,ןיילא ראפרעד ןיוש גיט

 -ענ טינ לָאמ ןייק רע טלָאװ ,טייקטנעבערענסיוא ןא טימ ןָאיסימ

 .ענהיב רעשידיא רעד ןופ רעדנירג רעד ןערָאװ

 ןעוועג ןענייז סע טנעכערעגסיוא יװ ,ןעזייוו וצ רהעגעב רעד
 ןעבירטעג םהיא טָאה רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ טירט עטשרע יד

 א ןיא יסאי ןיא טויבעד ןייז ןופ ןעטייחלעצנייא יד ןעבעגוצרעביא

 ןעלהעצרעד וצ טלהעפרעפ טָאה ןעדאפדלַאנ .,םרָאפ רעטרישוטאר

 עניטכיר ןייז רעסעב ןעטכיילעב עכלעוו ,ןעטייהלעצנייא רַאּפ א ךָאנ

 ןענייז סָאװ ,ןעטקנוּפ עלעיפ רעסעב ןערעלקרע ןוא עימָאנָאיזיפ
 טָאה רע ,טייצ ענעי טרידוטש סָאװ םעד ראפ ךילדנעטשרעפנוט

 ןעבָאה ייז לייוו ,טזָאלענכרוד ןעטייהלעצנייא ערעדנא עניזָאד יד
 טכאמעג טָאה רע סָאװ ,עיצּפעצנָאק רעד טימ טרינָאמראה טינ

 | .אפונ ךיז ןופ

  -ייא טמוק יוװ ,זיא טקנוּפ רעכילדנעטשרעפנוא רעטשרע רעד

 ןייז לָאז ,תונבר וצ ןעוועג ןיכמ ננאל-ןערהָאי ךיז טָאה סָאװ ,רענ

 ןוא רעגניז-סקלָאפ יד ןָא ךיז ןעסילשנָא ,תונבר ענַאיזאק וליפא

 ףראד ןעמ .ןעגנולעטשרָאפ עשיראנ ןעבעג ןוא ייז טימ ןערהָאפמורא

 -טקלָאפ א ןוא רעניבאר א ןעשיווצ הציחמ יד ,ןערַאנ טינ ךָאד ךיז

 ןייק ןעבָאה טנעקעג טינ ןעבָאה ייז זא ,ךיוה יוזא ןעוועג זיא רעגניז

 -עד טָאה ןעמ סָאװ סָאד ;ןעטייווצ ן'טימ רענייא אשמו עגמ םוש

 רעגיצומש א יו רהעמ טינ ןעוועג זיא רעטאעהט ןעפורעג טלָאמ



 .98 רעטאעהט ןעשידוא ןופ עטכישעג

 ,עטסשיראנ יד ןעוועג ןענייז רעקיטש עטשרע יד ןוא ,לעקנעש

 -ראפ רָאנ ךיז ןעק ןעמ סָאװ ,ןעכאז עטסטרעּפמולעגמוא ,עטסדליוו

 -עג םינּפ סָאד טָאה ןעשנעמ ןעטנעגילעטניא ןא ייב ןוא ,ןעלעטש

 ןייז ןענַארט לָאז סניוזא סעּפע זא ,השוב ראפ ןעמאלפ טפראד

 | .ןעמָאנ

 ץעגרע .ןהעטשרעפ טנעקעג טינ סע טָאה אפוג ןעדאפדלַאנ
 : יוזא רע טביירש

 -וי ןיימ ןיא לָאמ ?עיפיוו ןעפיירנעב טנעקעג טינ בָאה ךדיא,

 בָאה ךיא סָאװ ,ןעטייקניהעפ ןוא ןעליוו ,עינרענע אזא ייב ,דנעג

 עניימ עלא טימ ךיילנ טבערטשעב ךימ בָאה ןוא טאהעג טלַאמעד

 ְךייֵלְנ ןוא ערעיראק עוויטיניפעד א ןעכאמ רימ ,ןעדארעמאקדלוש

 ,רעניצידעמ רעדָא טסירוי סלא עלוש-עהַאה ענייא ןענידנע ייז יו

 רימ סָאד זיא ךאזרוא עניילק א רעביא רָאנ ,סיעכחל וצ ףיוא יוװ ןוא

 ךיא בָאה טייצ-סנעירק רעד ןיא ךילדנע .ןערָאװעג ןענַאלשעגרעביא

 -"רעפ סעקישטאידדָאּפ ערעדנא יו ךיילנ טייהנענעלעג יד טאהעג

 -יראנ א רעביא סעּפע רָאנ ,ריבנ א ןערעוו ןוא חרק ןוממ ןענעיד

 ײ ,..ריוּפאק ןַאהטעג רהעק א ?עדיירד סָאד ךיז טָאה טייקגיניילק רעש

 רע יו ,ןעביוהעגנָא רע טָאה ןעבעל ןייז ןופ ערעיראק יד ןוא

 ,לעקנעש ןעטסניצומש  ןופ ,סיוא ךיז טקירד

 -ענוצנא נירעביא ראפ טנעכערענ רעדָא ןעסעגרעפ טָאה רע

 א ןעכאמ וצ טרעטשעג םהיא טָאה סָאװ ,ךאזרוא עניילק יד ןעב

 סָאד .ניטיונ טינ זנוא ראפ זיא סָאד רָאנ ,"ערעיראק עוויטיניפעד ,

 עסיורג רָאנ טינ ןעפורעגסיורא טָאה לוש-רעניבאר ןיא ןערידוטש
 -נורעדַאפ עסיורג ןעפאשעג ךיוא רָאנ ,הזה-םלוע ףיוא ןעגנונפָאה

 טבעלעגנ טָאה רָאטקַאד רעטונג א ,טסירוי רעטונג א ,ןעבעל ןופ ןענ

 יד ראפ ןעּפָא ןעוועג זיא געוו רעניזָאד רעד ןוא תבחר סיורג ןיא

 רעניבאר רעטנידנעעג א רעבא ןעוו .לוש-רעניבאר ןופ םידימלת
 טָאה ,טרידוטש טינ רעטייוו ךאזרוא זיא סע רעכלעוו בעילוצ טָאה

 רעדָא תונבר ןופ ןיורק רענָאיזאק א טימ ןענענונעב טזומעג ךיז רע

 טסירָאמוה לעיפוצ ןעווענ זיא ןעדאפדלַאנ ,רערהעל א ןערעוו רָאג

 ןוא סעקירטעמ ןעביירש ןיא ןענַאטשעב זיא סָאװ תונבר ןימ א ראפ

 -עד טָאה רע .געט ענלעבאט ןיא השרד עשיּפיטַאערעטס א ןעטלאה
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 -העל וצ ךיז ןעמהענ וצ יו טאהעג טינ הרירב רעדנא ןייק רעביר

 רע זיא ,לעקיטרא ןענירָאפ םעד ןיא טגָאזעג ןיוש יו רָאנ ,יירער

 -עפַארּפ רענעקורט ןוא רעמירָא ַאזא ראפ גיטסולסנעבעל וצ ןעוועג

 א יירערהעל יד רע טָאה טייהנענעלעג רעטשרע רעד ייב ןוא .עיס

 ,רוחסמ ןיא ךיז ןעפראוועגניירא ןוא ןָאהטעג רעדיילש

 עטסעב יד יוװ תובחר רהעמ ךס א רע טינ ,טננילעג רוחסמ ןעוו

 ,לע'רחוס א ןייז טלָאװעג םתס טינ טָאה ןעדאפדלָאג ןוא ,עיסעפָארּפ

 - טָאה ןוא סופ ןעטיירב ן'פיוא רָאנ ןעבעל וצ טאהעג קשח טָאה רע

 ענייז עטנאקעב נילדעוו ,דנאה רעסיורג רעד ןופ טרחיפעג רוחסמ ןייז

 עמוס א ןעפארטעב סעדא ןיא רענייז טארקנאב רעד טָאה ,ןעגָאז

 ןייז ןעבענפיוא טזומעג טָאה רע ןעוו ,לעבור דנעזיוט ניצכא ןופ

 ,טיה-ןעמאד ןופ ןיזאגאמ

 עלא ןערָאװעג טקאהעגבָא םהיא ראפ ןיוש ןענייז םעדכָאנ
 -ָאפ עסיורג יד טימ רָאנ ןעבילבענ זיא רע ןוא ןעבעל א ןופ ןעגעוו

 .ןעלטימ םוש ןהִא ןוא ןעגנורעד

 -יטעג וצ ןעבירטעג םהיא טָאה ןעבעל ןופ שטייב רעד רעבָא

 ןייא ןעפָא ןעוועג ךָאנ זיא םהיא ראפ  ,ךיז ראפ געוו א סעּפע ןענ

 -עבראפ עגידרעהירפ ענייז טימ תוכייש א טאהעג טָאה סָאװ ,געוו

 רלעפ סָאד ןעוועג זיא סָאד ןוא טנאלַאט ןייז טימ ןוא ןעגנוטייר

 טעדנירנעג ךשמ ןעצרוק א רָאנ ןיא טָאה רע .קיטסילאנרושז ןופ

 טינ ןעגנונּפָאה ענייז ןעבָאה ייז ןוא רערעדנא רעד ּךָאנ גנוטייצ ןייא
 ,טכילקריוורעפ

 -ערעטניא יד בעילוצ ןערָאװעגנ טלעגָאוװרעפ רע זיא יסאי ןיא

 -נירג וצ ןעטרָאד טפַאהעג טָאה רע סָאװ ,גנוטייצ רעיינ א ןופ ןעס

 טקנירט סָאװ רענייא יו טּפאכעגנָא םעד ןָא ךיז טָאה רע רָאנ ןעד

 -יטסילאנרושז סָאד זא ,טסואוועג ןיוש טָאה רע ..יורטש א ןַא דיז

 טנעקעג רָאנ טָאה רע .םהיא ראפ גינעוו רהעז טנַאמרעּפ דלעפ עש

 ךאז ןייק ןיוש טָאה ןופרעד רענרע ןוא ,העש ייח א ףיוא ןעפָאה

 ףיוא ךיז ןעפראוו וצ טיירגנ ןעוועג טציא זיא רע .ןייז טנַאקענ טינ

 םהיא ראפ ךיז טָאה ןעבעל ןייז ןופ טנעמָאמ םעד ןיא ןוא ,ץלא

 .רענדארג רעגניז-סקלָאפ רעד ןעזעיוועג
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 ערעדנא רעטנוא טלָאװ ןעדאפדלאנ סָאװ ,לעמידעפ רעניד א
 -ניברעפ א טכאמעג טָאה ,טקרעמעב טינ לָאמ ןייק ןעדנעטשמוא

 רענדארג .רעטכיד-סקלָאפ םעד ןוא רעגניז-סקלָאפ םעד ןעשיווצ גנוד

 ןעשיווצ טציא טָאה סָאד ןוא רעדעיל ס'ןעדאפדלַאג ןעננוזעג טָאה

 רענדארג ,ן'יבר א ןוא דימלת א ןופ יו תוכייש ןימ א טכאמעג ייז

 -בא ןעמוק וצ בוח ןעטסנילייה ןייז ראפ טנעכערעג רָאנ טינ טָאה

 -ארפ א ןעוועג ךיוא םהיא ייכ זיא סָאד רָאנ ,ן'יבר ןייז דובכ ןעבעג
 ןיא העבטמ א ןופ הרוצ יד ןעמעוו ,ןעדאפדלַאג .הסנרּפ ןופ עג

 רהעז ןעקנעד טפראדעג טציא טָאה ,דמערפ ןערָאװעגנ דלאב ןיוש

 ןופ רמוחו ?ק א טנערעלענבא ךיילנ ךיוא טָאה רע ןוא קנילפ

 ןופ דלעפ עטיירב א םהיא ראפ ךיז טנעפע סָאד זא ,ןע'רענדארג
 -רעטנורא טָאה רע רענירדעיג סָאװ .ןעטייקכילגעמ ענעדעישרעפ

 רע זיא שיטסימיטּפָא רחהעמ ץלא ,רענניז-סקלָאפ יד ףיוא טקוקעג

 -ענ רע טָאה ןעגנונפָאה רהעמ ץלא ןוא ןיילא דיז ןעגעוו ןערָאװעג
 רע .טלעוו רעד ןופ סינטנעק ןוא טייקטעדליבעג ןייז ףיוא טנעל

 -ָאד םעד ףיוא ןָאהט טעוװ רע סָאװ ,טרעמיקענ טינ טציא ךיז טָאה

 ,ץלא ףיוא טיירגנ ןעוועג זיא רע ;דלעפ ןעניז

 -דלָאנ טָאה יסאי ןיא טויבעד ןייז ןענעוו גנורערליש ןייז ןיא

 טזייו עכלעוו ,טייקניניילק ןייא ןענַאמרעד וצ ןעסענרעפ ןעדאפ

 טָאה רע .טייצ רענעי ןיא ןָאהט וצ טיירג ןעוועג זיא רע סָאװ ,זנוא

 רע טָאה אדארטסע רעד ףיוא סיורא זיא רע ןעוו זא ,טנָאמרעד טיג

 טאהענ טָאה ןעדאפדלָאג .ןעגנוזענ רָאנ ,טרימאלקעד טינ דעיל ןייז

 -ובאר ןיא םירבח יד .הניננ טאהעג בעיל טָאה ןוא לוק ןעטונ א

 ענייז ןופ ןוא ןענניז ןייז ןופ רענניפ יד טקעלענ ןעבָאה לוש-רענ

 סָאװ סָאד זא ,ןענַאטשרעפ טינ טָאה רע רָאנ ,רעדעיל עשידיא

 ,םוקילבוּפ א ראפ טניוטענ טינ טָאה ,םירבח ראפ טונ ןעוועג זיא

 דנעווַא םעד ,רעטכיד ןעסיורנ םעד דובכ ןעבענבָא ןעמוקענ זיא סָאװ

 טהעטשרעפ סע ןוא רערהערעפ ענייז טכאמעג םהיא ראפ ןעבָאה

 זעוו ןוא ,םהיא ןערידָאלּפא וצ גיטראפ ןעמוקעג ןענייז ייז זא ,ךיז

 טלָאװ םלוע רעטסָארּפ רעד זא ,ןייז ןעק טרימאלקעד עקאט טלָאװ רע

 טשטאּפעג ןעטלָאװ רערהערעפ יד רעבא ,ליטש ןעציז ןעבילבעג

 רעטכידיסקלַאפ רעסיורג רעד רעבא ןעוו ,תוחכ עלא טימ ַאווארב
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 טלהיפרעד ייז ןעבָאה ,רענניז-סקלָאפ א סלא ןעטָארטעגסיױרא זיא

 טנעקעג טינ דנאה ןייק ךיז טָאה ייז ייב ןוא םינּפ ןיא שטאּפ א
 תולעּפתה ןייק ןעגניז ןייז ןופ טָאה םלוע רעטסָארּפ רעד ןוא .ןעביוה
 טימ ןעגידנע טזומעג ךיז טָאה דנעווַא רעד ןוא ןעּפאכ טנעקעג טינ
 - ,אקסאיפ א

 יוזא יו טזייוו רעגניז סלא ןעטערטסיורא ס'ןעדאפדלַאנ רָאנ =
 -ָאיטקא עשידיא עטשרע יד טימ ןעדנוברעפ םהיא טָאה ?אזקיש רעד
 רעד ןערעוו וצ ןעלאפעגסיוא זיא ?רונ ןייז ףיוא יוזא יוװ ןוא ןער
 .רעטאהעט ןעשידיא ןופ רעדנירג

 אקסאיפ רעטשרע ןייז ןופ טנעמַאמ םעד ןיא טָאה ןעדאפדלָאג
 עיצַאטוּפער ןייק ךיז רע טעװ רעגניז סלא זא ,ןהעזעגנייא ךיילג
 םוצ ןעמוק ֹוצ םהיא ראפ שינָאל ןעוועג זיא סע ןוא ןעפאש טינ
 . ףיז טלעטש רע ןעוו ,ןָאהטפױא רהעמ ךס א ןעק רע זא ,סולש
 ןעבָאה ייז ביוא .רעזייוו-נעוו רעייז טרעוו ןוא רעגניז יד ןופ שארב

 עניטיונ יד ןעכאמ וצ ןוא ןעצנַאט וצ ןוא ןעגניז וצ טנאלַאט םעד
 ןעזָאלבוצניירא טנאלַאט םעד רע טציזעב ,סעיַאװַאה ןוא תועונת
 םעד טָאה רע ןוא גנוטלאהרעטנוא רעייז ןיא ןעבעל ןופ טסיינ םעד
 סעיַאװַאה ןוא תועונת עדליוו יד ןעלדנאוורעֿפ וצ קאמשעג ןערענייֿפ
 -קעריד רעד ןערעוו ןעק רע ,טרָאװ ןייא טימ .קימימ רעטונג א ןיא
 גיטיונ זיא סָאװ ץלא ןוא רעסישזער רעד ,גרוטאמארד רעד ,ראט

 ,רעטאעהט א ראפ



 ,לעמוּפאק רעטנויגנ

 ,טנעלעג ןייטשלעקניוו רעד

 "קנאד יד ןוא יסאי ןיא טויבעד ס'ןעדאפדלָאנ ןופ ַאקסאיפ יד
 -ירק אזא ןיא ףליה וצ םהיא ןעמוק ןייז ראֿפ ן'רענדארג וצ טייקראב
 ךס א טכאמעג דנעווַא ןעניזָאד םעד ךָאנ ייז טָאה' ,טנעמַאמ ןעשיט
 זיא לעמידעפ םעניד םעד ןופ ןוא ןעטייווצ םוצ רענייא רעטנעהענ

 ןענרַאמ ףיוא ןעוו ןוא ,דנאב רעקראטש א ןערָאװעג ייז ןעשיווצ
 עכילטע ןעדאפדלָאנ ייב ןעטעב ןעמוקעג רענדארג זיא טויבעד ן'כָאנ
 רעד ןערַאװעג ניטראפ ּפָאק ס'ןעדאפדלָאנ ןיא ןיוש זיא ,רעדעיל עיינ
 ,ןאלּפ רעצנאג

 טצאשענבָא ניטניר רענעק א ןופ גיוא ן'טימ טָאה ןעדאפדלָאג

 םחיא ןֹופ זא ,ןהעזעננייא ףפכית טָאה ןוא ןעטייקניחעפ ס'רענדארנ
 סע זא ,טרהעלקרע םהיא טָאה רע ,ילכ ענייפ א ןעמוקטיורא ןעק

 ךעלדעיל ףיוא ןהעג ןערָאלרעּפ לָאז טנאלַאט אזא זא ,דָאש א זיא
 לָאז רע ,נאלשרָאפ םעד טכאמענ ךיילנ םהיא טָאה ןוא סעקּפָאה ןוא

 וצ טייקכילגעמ יד ןעבענ םהיא רע טעוװ ,םהיא ןָא ןעטלאה ךיז
 .רעקיטש-רעטאעהט ע'תמא ןיא ןעלעיּפש

 -דנורג רעד ןערָאװעג טנעלעג זיא טנעמָאמ םענעי ןיא ןוא

 .רעטאעהט ןעשידיא א ןופ ןייטש
 וויטקעּפסרעּפ יד ןוא טסיטרא רע'תמא ןא ןעוועג זיא רענדארג

 ןא ןיא ,ענהיב רע'תמא ןא ףיוא רָאיטקא רע'תמא ןא ןערעוו ןופ

 -ַָאה טנעקעג ןעוו טָאה רע יוװ ,רהעמ ןעוועג זיא ,רעטאעהט ןע'תמא
 .עדייב טימ טּפאכעגנָא ןירעד ךיז טָאה רע ןוא ,ןע'םולח ןוא ןעפ
 ןעבעל עצנאנ סָאד ןענעיד וצ טיירג ןעוועג טציא זיא רע .דנעה
 םענהעש אזא ןופ גנוכילקריוורעפ יד ןהעז וצ יבא ,ןענעדאפדלָאג
 ןיוש רָאנ ,לעקנעש סיוא ! רָאיטקא ןיוש רַאנ ,רעגניז סיוא .םולח
 ןוא !ןעלעיּפש תמא עקאט רָאנ ,ךיז ןעמירק סיוא ! רעטאעהט א
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 אזא ןופ גנוטייל רעכילנעזרעּפ ןוא החנשה רעד רעטנוא ץלא סָאד

 ! ןעדאפדלָאג יוװ ןעשנעמ ןעטעדליבעג

 רָאנ ,קילג אזא ןעביולג טלַאװעג טינ ךיז טָאה ןע'רענדארג
 ןוא ,טסנרע ןייז זיא סָאד זא ,טרעלקרע םהיא טָאה ןעדאפדלַאג

 ,ןאלּפ ןייז ןעכילקריוורעפ ןעמונעג ךיילג עקאט טָאה רע

 טכאמענ ןעדאפדלַאנ ךיז טָאה טסנעידרעפ ןעטסערג םעד

 -יס יד ןעטסעמוצבָא ןענַאטשרעּפ ניטכיר טָאה רע סָאװ ,טימרעד

 טימ ןיוש טָאה רע .ןעדנעטשמוא יד וצ ךיז ןעניוב ןוא ןָאיצַאוט

 ,"עיסָאס עמהומ יד , עידעמָאק א ןעבעירשעגנַא רעהירפ ןערהָאי

 ,רעקיטש ערעסעב ענייז ןופ ענייא סלא טנעכערעג טרעוו עכלעוו

 זיא סרענניז יד ןופ םוקילבוּפ ן'ראפ זא ,ןענַאטשרעּפ טָאה רע רָאנ

 ןעטריטנאלַאט ןעגיצנייא ן'טימ ןוא טינ הרוחס ןייק עסעיּפ אזא

 סָאד זא ,ןענַאטשרעּפ טָאה רע .ןהעג טינ שיט םוצ ןעמ ןעק רענניז

 סָאװ ,רעגניז ןוא ךעלדעיל יד ןופ ןעסקאווסיוא ףראד רעטאעהט
 ענהיב רעד ןופ ננולקיווטנע יד ןוא ,יסאי ןיא ןעפַארטעג ָאד טָאה רע
 .הנרדהב ןהענוצ רָאנ ןעק םוקילבוּפ םעד ןופ קאמשעג םעד ןופ ןוא

 ןערָאװעג טינ לָאמ ןייק רע טלָאװ ,ןהעטשרעפ טינ סע לָאז רע ןעוו

 ,רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ רעדנירגנ רעד

 טנעקענ טָאה רע .,קלָאפ ןייז ןופ דניק א ןעוועג זיא ןעדאפדלַאג |

 -ענסיוא טָאה רע .טפאשלעזענ רעד ןופ ןעטכיש עלא ןעדנובעגנסיוא

 ןעקנייש יד ןופ רעכוזעב יד ןופ קאמשענ םעד טסואוועג טנעכייצ

 טָאה רע .ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ןופ ןוא ןענארָאטסער ןוא

 ןעטראוורע ןעק רעטאעהט רעשידיא א זא ,טלהיפענ וויטקניטסניא

 יד טריזינָארטאּפ טָאה סָאװ ,טנעמעלע םענעי ןופ רָאנ עציטש יד

 -ענ ענייז ןופ טנעצָארּפ ניצניינ יוזא יוװ ,ןהעזעג טָאה רע רענניז

 -יא וצ ןעטלאהרעפ ךיז ןעבָאה ?וש רעניבאר ןיא םירבח ענעזעוו

 זא ,לעפייווצ ןעטסדנימ םעד ןעבָאה טנעקעג טינ טָאה רע .שידי
 ףיוא זָאנ יד ןעמירק טעװ םלוע רעשידיא רערעטנענילעטניא רעד
 * .ןעננולעטשרַאפ עשידיא

 -יהט יד ןעֶפָא ןעוועג ןענייז ןעטנעגילעטניא עשידיא יד ראפ

 -קא עטלושעג טלעיּפשעג ןעבָאה סע ואוו ,סרעטאעהט עלא ןופ ןער

 -ירארעטיל א ןופ ןעסעיּפ טרהיפענפיוא טָאה ןעמ ואוו ןוא ןערָאיט
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 וליפא ןעוו ,טנַאזענ ןיוש יו ןוא .,הטרעוו ןעשיטאמארד ןוא ןעש

 ףיוא טייצ רענעי ןיא טמירקענ טינ ךיז ןעטלָאװ ןעטנענילעטניא יד

 ןייק ןערהיפפיוא טנעקעג טינ טושּפ טלָאמעד ןעמ טָאה ,"ןָאנראשז ,
 -ָאיטקא ערעסעב טרעדַאפ עסעיּפ ערעסעב א לייוו ,ןעסעיּפ ערעסעב

 .ןעכערבסיוא טינ רעגניפ ןופ ןעמ ןעק ייז ןוא ,ןער

 יד רעטנוא עטסעב סָאד ןָאהטעג רעבירעד טָאה ןעדאפדלַאנ

 רעד ףיוא ןוא טצעזעגרעדינא ךיילג ךיז טָאה רע .,ןעדנעטשמוא

 ךעלדעיל עשימָאק ןוא עטסנרע עכילטע ןעבירשעגנָא טונימ רעסייה

 רענדארג ןערָאיטקא ייווצ ענייז טימ טרידוטשעננייא דלאב ייז ןוא

 .ןײיטשדלַאג רכש ןוא
 -וצ טָאה ןעדאפדלָאנ סָאװ ,קיטש עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד

 -אעהט ןעשידיא םעד ןופ ןייטשדנורג םעד ןעגעל םייב טיירנעג

 טינ ןיילא רעטעּפש רע טָאה ,ןעסייהענ טָאה קיטש סָאד יוװ .רעט

 יד ןעוועג ןענייז עסעיּפ רעגיזָאד רעד ןופ רקיע רעד רָאנ ,טסואוועג
 -דעיל יד טנערעלענסיוא ןעבַאה ןערָאיטקא ייווצ יד .ךאלדעיל

 סָאװ ,ןייז ףראד גנולדנאה יד סָאװ ,טרעלקרע ייז טָאה רע .ךאל

 זיא ךאלדעיל יד רעסיוא .ןעדער וצ סָאװ ןוא ןָאהט וצ ןעבָאה ייז

 טינ ןעמ טָאה ןעלָאר ןייק ןוא ןערָאװעג ןעבירשעגנ טינ ךאז ןייק

 -ראענסיוא ןיא ,ךאלדעיל יד טרידוטש טָאה ןעמ תעשב .טכאמעג

 טפראדענ ןעבאה ןערָאיטקא יד סָאװ ,"עזָארּפ , יד ןערָאװעג טייב

 -קא יד וצ טכאמעגנסיוא טינ טָאה סע .גנולדנאה רעד טיול ןעדער

 טינ זייב ןייק זיא סע .טינ וצ טארוקא ןעקנעדעג ןעלעוו ןערָאיט

 .ןעלאפניירא ייז טעװ ?יומ ןיא סָאװ ,ןענַאז ןעלָאז ייז זא ,ןעוועג
 ןעשוק וצ ןעוו ,ןעסיוו ןעלַאז ייז זא ,ןעוועג זיא ךאז-טּפיוה יד

 .ןעצנאט וצ ןעוו ןוא דיז ןעגָאלש וצ ןעוו ,דיז

 ןוא ןעטקא ייווצ ןיא ןעמוקענסיורא זיא "קיטש , עניזָאד סָאד

 :יוזא םהיא ןענעוו סיוא ךיז טקירד ןעדאטדלַאג

 --- סָאװ .טינ ןיילא סייוו ךיא -- א ! קיטש א ךיא גָאז סָאװ,

 "---עכוטָאלַאק א ,ןיזנוא ןא ,סינעלוד ןימ ַא

 .טייז ןייז ןופ תווינע ןייק זעוועג טינ זיא סָאד ןוא

 דיסח רעגנוי א ןעוועג רענדארג זיא קיטש ןעניזָאד םעד ןיא

 ןעטשרע ןיא גנולדנאה יד ,לעבייוו עגנוי ןייז ןיײטשדלַאג ןוא
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 -ענ ןוא טנעירקעג ךיז ןעבָאה ייז סָאװ ,ןירעד ןענַאטשעב זיא טקא

 ,ךיז טלעדיזעג ןוא ןעגנוזעג ,ןעגנוז

 א ןיא ןערָאװעג ?גלונמ לעבייוו סָאד זיא טקא ןעטייווצ ןיא = |
 -נוזעג טָאה ןוא ןישאמ-הענ א ייב ןעסעזענ זיא רעכלעוו ,לע'רוחב

 טנעקרעד ןוא ריהט ןיא ּפָאק םעד ןיירא טקעטש רענדארג .ןעג
 ,בייוו ןייז ןעדערבא טלָאװעג טָאה סָאװ ,טסינומָאק םעד םהיא ןיא

 רע טלהעצרעד ריהט ןיא ּפָאק ן'טימ יוזא טהעטש רע תעשב ןוא
 ןעבענבא םהיא טעװ ןעמ ןוא שמש ן'כָאנ טפיול רע זא ,םלוע םעד
 ,טאדלָאס א ראפ

 א לעגניא רעד טּפאכ ,ריהט יד טכאמרעפ דיסח רעד ןעוו
 .רעטייוו טהענ ןוא ןָא ייז טוהט ,לאש א טימ לעדיילק .

 -יימ ענהעש א טפערט ןוא קירוצ םוא ךיז טרהעק דיסח רעד

 דלאב ןוא טשאררעביא ןופרעד טרעוו רע .ןישאמ רעד ייב לעד
 רע זא ,רהיא טרעלקרע ןוא רהיא וצ ןעראש וצ ןַא ךיז רע טביוה
 .רהיא טימ ןעבָאה הנותח ןוא בייוו ןייז טימ תורּפכ ןעגָאלש טעוװ

 טמיטש ןוא הנמלא רעגנוי א ראפ סיורא ךיז טינ ?עדיימ יד
 ןורסח ןעסיורג םעד טרעיודעב יז רָאנ ,גאלשרָאפ ןייז ףיוא ןייא
 ?יוו ןאמ רעטיוט רהיא סָאװ ,זיא ןורסח רעד ןוא ,טָאה יז סָאװ
 רהיא ןיא ךיז רע טעוואי טכאנ עבלאה עלא ןוא ןעזָאלבָא טינ רהיא
 ,רהיא טּפיינק ןוא רעמיצ

 זא ,רהיא טרהעלקרע ןוא ןופרעד סיוא ךיז טכאל דיסח רעד
 סָאד ןיא םהיא ייב ןוא ענידעקערש יד ןופ טינ רַאנ ןיוש זיא רע

 רענייז רעד ןוא טכאנ עבלאה טרעוו לייוורעד .טינ ןורסח ןייק
 ןעסייוו ןיא רוחב א ןוא ,ךיז טנעפע ריהט יד ,ףלעווצ טגַאלש
 | ,םהיא ראפ טהעטש

 ן'טימ רעדינא טלאפ ןוא טיוט םוצ ךיז טקערשרעד דיסח רעד |
 ענייז עלא סיוא םהיא טנעכער רעטיױט רעד .דרע רעד וצ םינּפ

 רעד ןוא ןעצראה ןיא אטח לע ךיז טּפאלק דיסח רעד ןוא םיאטח |
 .תוקלמ גיצרעיפ םיזעב א טימ םהיא טלהעצ רעטיוט

 : בא רעטיוט רעד ךיז טפור תוקלמ יד ךָאנ
 .בייוו ןיימ ןעמחענ טסגעמ וד ןוא ךיא דניוושרעפ טציא --
 לאש ןוא ?עדיילק סָאד בָארא לייוורעד טפראוו ל'רוחב רעד
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 טימ טביילב דיסח רעד ןוא ,גנוצ א דיסח םעד סיוא טלעטש ןוא

 | .ןָאנ א

 םורא יסאי ןיא ןעהָאוװענ טרהיפענפיוא זיא קיטש , עגיזָאד סָאד

 -עב טינ סע טָאה ןיילא ןעדאפדלַאנ ,181/6 ןיא םיבוט םימי יד

 טקוקעג ףיורעד טָאה רע ןוא קרעוו עשיטאמארד ןייק ראפ טכארט

 יד ןוא ענעגייא ענייז ןעטסעמ וצ עבָארּפ א ףיוא יו רהעמ טינ

 -ָארּפ רעניזָאד רעד טימ רע זיא ,טנייש סע יו ,ןעטפערק סרעגניז

 רהעמ זא ,ךילנעמ רהעז זיא סע ןוא ןעדעירפוצ ןעבילבעגנ טינ עב

 סָאד רעבא .טלעיּפשענ טינ "סינעלוד , סָאד ןעמ טָאה לָאמ ןייא יו

 רעטייוו ךיז טמהענ רע .ןעלגילפ יד ןענָאלשענבַא טינ םהיא טָאה
 טָאה רע סָאװ ןינב םעד וצ עיגרענע רהעמ ןוא הטומ רהעמ טימ

 | .ןעביוהעגנָא
 -יא ןעוועג קיטש עטשרע יד ןוא טויבעד ןייז זיא יסאי ראפ

 ןא ןיא לזמ ןייז ןעוואורּפ וצ ןעסָאלשעב טָאה רע ןוא גונענרעב

 ךיז רע טָאה םיבוט םימי יד ךָאנ ךיילנ ןוא ,טדָאטש רעדנא

 זיא סָאװ ,עּפורט א טימ עזייר רעטשרע ןייז ףיוא טזָאלעגקעװא

 -וטאב ךָאנ ,יסאי ןופ ןערָאיטקא ןעבלאהטרעדנָא ןופ ןענַאטשעב

 םוצ דיז טדנעוועג ןוא לאקאל א ןעגנורדעג ךיילג טָאה רע .ינאש

 .ןעליּפש וצ סינביולרע ןא דַאֹנ ראמירּפ

 -ומ ןיא ןוא טייצ עצרוק א ןערעיודעג טפראדעג טָאה סָאד

 ,הלחב יד ןעכַארבעגנסיױא ןעטרָאד טָאה ןעט

 רעשיקרעט- שיסור רעד ראפ רהָאי בלאה א ןעוועג זיא סָאד

 תונכה ןעכאמ וצ ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה ןעינעמור ןוא ,המחלמ

 ןוא ל?יח ןעטיירגוצנָא ןעוועג זיא ךאז:טּפיוה יד .,נעירק םעד וצ

 "עב א .רעדנעל ערעדנא ןיא יו טינ.ןעננאגענוצ סָאד זיא ןעטרָאד

 -בֶא ןוא ןעשנעמ עגנוי ןעּפאכ וצ ןערָאװעג ןעבעגעגסיורא זיא ?העפ
 -ור לעיפ ןעוועג ןענייז ןעינעמור ןיא .ןעטאדלַאס ראפ ייז ןעבעג |

 וצ קעווצ םעד טימ ץענערג םעד רעבירא ןענייז סָאװ ,ןעדיא עשיס

 "עב רעד ןיא עטמאעב ןענייז טציא .טסנעיד ןופ ךיז ןעיירפעב

 ןעמ זא ןוא רעזייה-עפאק עלא ןעלאפעב ןעראדנאשז ןופ גנוטיילג

 טכאמענ טינ תולאש ןייק ןעמ טָאה ,ןעשנעמ עננוי טּפאכעג טָאה

 -נעמ ןעגנוי א ראפ ,ןעטאדלאס ראפ ןעבענעגבא ייז טָאה ןעמ ןוא
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 -לעזא וליפא ןוא ,סאנ ןיא ךיז ןעזייוו וצ רעכיז ןעווענ טינ זיא ןעש

 ףךיז ןעבָאה ,טאהעג טינ הטילש ןייק טָאה ןעינעמור ןעמעוו וצ ,עכ

 ןיוש ייז ןעמ טָאה ןעוו סָאװ רעדייא לייוו ,ןעטלאהעב טזומעג

 ךיז טאה רעטעּפש ביוא ןוא ,סעמראזאק יד ןיא טקאהעגנניירא

 ןעמ טָאה ןענאהטרעטנוא עדמערפ ןענייז ייז זא ,ןעזעיוועגסיורא

 ,טזָאלעגסיױרא ייז

 ייז ןעבָאה ןעניוא יד ואוו ןעפָאלוצ ךיז ןענייז טייל עגנוי יד

 ץענערג םעד טּפאכעגנרעבירא ךיִז ןעמ טָאה סנעטסיימ .ןעגָארטעג

 טעוו הלהב יד זיב ,טראוועג ןעטרָאד טָאה ןעמ ןוא אניווַאקוב ךָאנ

 .רעבירא

 -אעהט ןעלעיּפש וצ טייצ ןייק ןעוועגנ טינ רָאנ טינ זיא טציא

 רָאנ ךיז ןעבָאה ןערָאיטקא ייווצ ענייז טימ ןעדאפדלאנ רָאנ ,רעט

 א ןָאהטענ ייז טָאה אינסכא ?עב רעד ןוא ,ןעזייוו וצ טאהעג ארומ

 .םעדיוב א ףיוא ךיז ייב ןעטלאהעב ייז טָאה רע סָאװ ,הבוט עסיורג

 טסואוועג טינ רענייק טָאה ,ןעגידנע ךיז טעוו הלהב יד ןעוו

 -ענ ןע'רענדארג טימ ןעדאפדלָאג טָאה םידיוב ן'פיוא גידנענעיל ןוא

 רעד ךָאנ .טירש ןעטסקענ רעייז רעסעב ןעטכארטעב וצ טייצ טאה

 ייב ךיז טָאה "סינעלוד , א טימ עבארּפ רענעגנולעגנוא רעטשרע

 ןוא ךאז ערעסעב א ןעלעטש וצ עיצינמא יד ןעזעיוועג ןעדאפדלאג

 עמהומ 3 יד טנעיילעגרעביא ןערָאיטקא ייווצ ענייז ראפ טָאה רע

 םוצ ןעמוקעג ייז ןענייז תעדה בושי ןעצרוק א ךָאנ רָאנ ".עיסָאס

 ןוא סעקטסיטרא-ןעיורפ ףניפ טרעדָאפ קיטש עניזָאד יד זא ,סנלש

 זיא סָאד ןוא ןעטסיטרא ןיינ תוחּפה לכל ןופ לאנַאסרעּפ-רענעמ א

 .קיטש רעיינ א וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ,ךילגעמנוא ןעוועג

 עשידיא ןעגעוו קנאדענ א ןעבעגענניירא םהיא טָאה הלהב יד

 םידיוב ן'פיוא ןעפאשענ טָאה רע סָאו סראפ םעד ןוא ןעטורקער

 ".ןעטורקער יד  ןעמַאנ םעד ןענירקענ םעד בעילוצ טָאה

 יד זא ,ןעגָאז וצ גיטכיר ןעצנאנ ןיא טינ ןייז רעבא טעוװ סע
 ןעבָאה לָאז סָאוװ קיטש א ראפ טרעטסיינעב םהיא טָאה ןיילא הלהב
 גנורעטסיינעב יד ןעּפעש לָאז רע ןעוו .ןעטורקער טימ ןָאהט וצ
 עידענארט רהעמ ןעמוקעגסיורא ןופרעד טלָאװ ,אפוג הלהב רעד ןופ

 -עיפ עטשרע יד ןופ ענייא יו ןהעזעג ןיוש ןעבָאה רימ .,סראפ יו
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 ןוא קיטש ס'ןעדאפדלַאג ראפ רהָאי ניצפופ א טימ ןעבעירשעג ןעס

 א ןעמוקעגסיורא .זיא ןעטורקער טימ ןָאהט וצ טאהעג טָאה סָאװ

 ייב זא ,ןענעדאפדלָאנ טנַאמרעד רָאנ סָאה הלהב יד .עידענארט

 ואוו ,ןעסראפ ךס א ןערָאװעג ןעבירשעג ןענייז םלועה תומוא יד

 סָאד ןוא ,טורקער רעשרעיוּפ רעשיראנ רעד טינ סאּפש ןעצנַאנ םעד

 ןוא גנוטכיר רעטמיטשעב א ןיא ןעקנאדעג ענייז ןעבירטענ טָאה

 יד וליפא ,ןיינ ,רעבא .,םרָאפ עניטראפ א ןיוש םהיא ןעבענעג

 ,עּפורט א ראפ טסאּפעג טינ ךָאנ ךיז טָאה םרָאפ עניטראפ עניזָאד

 טפראדעג טָאה רע ,רעלעיּפש ןעבלאהטוּפ ןופ ןענַאטשעב זיא סָאוװ

 םעד ןופ ןערעוו טרהיפענסיוא ןענָאק לָאז סָאװ ,סראפ ַאזַא ןעבָאה

 טסייה סָאד ,טיובענ טָאה רע ןעכלעוו ףיוא רעלעיּפש ןעניצנייא

 -גוא ןעבָאה סראפ רעד לָאז טייצ רעניבלעז רעד ןיא ןוא ,רענדארג

 םעד ןהעז וצ ןעסערעד טינ לָאז םלוע םעד זא ,גונענ ננוטלאהרעט

 זא ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע .טייצ ערעננעל א רעלעיּפש ןעניצנייא

 א ןיילא ןעליפסיוא ?יוװ רָאיטקא ןייא ןעוו זא, ןהעזענ טָאה רע

 ןעטלאהרעטנוא ךָאד ןוא גנאל ןערעיוד לָאז סע -- ?עיּפש ַאלַאס

 -ענ ןָאיצַאנ רעדעי ןופ רעקימָאק עלא ךיז ןעבָאה ,םוקילבוּפ סָאד

 ןיא ןעלעטשוצרַאפ טעשזויס ןעניבלעז םעד ןוא םענייא טלהעוו
 א ןופ טײהּפמולּפ יד טסייה סָאד ,"טורקער , םעד עזייוו רעשימָאק

 ".טורקער א ראפ םהיא טמהענ ןעמ ןעוו ,גנוי-רעיוב ןעמוד ןעהיור
 ףָאנ ןעקערטש זומ ןעמ זא, ,?לכ ןייז וצ יירט ןעוועג זיא רע

 טאה לאירעטאמ ןייז יוו ,רעסערגנ ךיז ןעטסעמרעפ טינ ןוא "ןעקע יד

 ,טביולרע םהיא

 ןענעוו ןע'רענדארג טימ ןעוועג בשימ ךיז טָאה ןעדאפדלָאג

 ןייא טינ ןיוש טָאה רע זא ,טרהעלקרע םהיא טָאה רענעי ןוא םעד

 ןוא טורקער ןעשידיא א ןופ דליב א ןעלעטשוצרַאפ טריבורּפ לָאמ

 -ךלָאנ .ןעפאמירג יד ןעזיוועג םידיוב ן'פיוא ןעטרָאד ךיילנ עקאט

 א ןעכאמ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ןעדעירפוצ ןעבילבעג זיא ןעדאפ

 -ייז קיטש עניטקא יירד א ראפ יוװ יוזא ,ןעטקא יירד ןיא קיטש

 א ןעגניד וצ ןערָאװעג ןעסָאלשעב זיא ,נינעוו ןָאזרעּפ ייווצ ןענ

 ייז ביוא ןוא ןעטסיטַאטס סלא סאנ ןופ ךעלנניא טכא רעדָא סקעז

 ייז טימ רע טעװ ,ןעגניז וצ רעדָא ןעגָאז וצ סעּפע ןעבָאה ןעלעוו
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 ייווצ יד ןעלעיּפש ןעלעוו ןעלַאר ערעסערג יד ןוא ,ןערידוטשנייא
 רָאנ ,ייווצ יו רהעמ ןעוועג ןענייז ןעלָאר עכלעזא ,ןערָאיטקא
 ןוא ןָאהטרעביא טפראדעג ךינ ךיז ןעבָאה ןייטשדלַאנ ןוא רענדארג
 וא ,ךיז טהעטשרעפ סע ןעלָאר עלא עניזָאד יד ןיא ןעניישרע

 ןעלָאר ערעסערג ייווצ יו רהעמ טינ טרעדָאפעג ךיז טָאה ייברעד
 ,ענהיב רעד ףיוא טייצ ןייא ןיא

 ענעפַאלטנא עלא ןוא ןעטלאהעגנַא טינ גנאל טָאה הלהב יד
 רעכיז ןוא יירפ ןוא קנארפ טנעמענ ךיז ןעבָאה ענעטלאהעב ןוא
 ךיז ןעבָאה טייל עגנוי רענאשוטאב עלא ןוא םייהא ןערהעקמוא
 -יפהערפ ןוא רעגידעבעל ןערָאװעג זיא םלוע רעד .טרהעקעגקירוצ
  םעדיוב ןופ רעטנורא ךיוא זיא עּפורט ןייז טימ ןעדאפדלָאג .רעכ
 ןעמַאנ ן'רעטנוא קיטש יד ןערהיפפיוא םוצ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא
 ,"ןעטורקער יד,

 רהעז ,רהעז ןעפערט ןעמ טעוװו רעכוזעב רעטאעהט יד ןעשיווצ

 יו יוזא ןוא קיטש רעגיזָאד רעד ןופ טרעהעג ןעבָאה סָאװ ,ענינעוו

 תולעמ ענייז עלא טימ ןעדאפדלָאנ סיורא ןיוש ךיז טזייוו רהיא ןיא

 רהעמ טימ טלאהניא םעד ןעבענרעביא רימ ןעלעוו ,תונורסח ןוא

 ,ןעטייהלעצנייא

 -וֿפ םינלטב עלעיפ ,זילק א רָאפ טלעטש .טקא רעטשרע
 ןיירא ןעקוק ,קנאב א ףיוא ןעציז עכנאמ רעה ןוא ןיה םורא ןעפ

 -רעל ןוא גיהור ןעציז עכנאמ ,ןעיירש ןוא ךיז ןעפראוו ,רפס א ןיא

  םענייא םורא .ךיז ןעשיוצ טאלג ן'הנעט עכנאמ .,ליטש ןענ

 יו ,סנ םעד טלהעצרעד רע יו טרעה ןעמ ןוא ?עדער א טהעטש

 אקוד עירעטָאל רעד ןיא רעפערטי-טּפיוה םעד טכאמעגנ טָאה יבר רעד

 -ענ א ,רעדליּפעג א ,המוהמ א טרעוו סע .לעטעצ-עירעטָאל א ןהָא

 -עג ןעקראטש א טיג רענייא .ןעיירש עלא ,ןעדייר עלא .יירש

 א טיורא טּפעלש רענייא ."טַאש , ןעיירש עלא "! טאש , יירש

 : טנערפ ןוא ןעטייווצ

 וד ןעוו ,ןָאהטעג וטסלָאװ סָאװ ,לשמל ,ןערעה רימָאל ,ונא ---

 ? סניוועג ןעסיורג םעד ןעניוועג טסלָאז
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 ;גנאזעג טימ טרעפטנע רעטייווצ רעד

 רעפעשעב ןיימ ןערעשאב רָאנ לָאז רימ ןעוו
 ,ןעהיצ ןעניטנייה םייֵב ,עירעטָאל רעניטנייה רעד ייב

 ,רעפערט-טּפיוה םעד ןעכאמ ןענעק לָאז ךיא זא

 ? ןָאהטעג טלָאװ ךיא סָאװ רהיא טסייוו

 ;: םענייא ןיא עלא

 ? סָאװ ? סָאװ ? סָאװ

 : טנניז רעטייווצ

 ,עטאט רערעייט ,טנעידעג ךיא טלָאװ ןיילא ךיד רָאנ

 ! טָאג רעסיז ,ןיילא ךיד רָאנ

 התע תעל רימ ןעבענ עקאט טסלָאװ ןיילא וד ןוא

 .טאהעג האנה ךיוא

 ..יעג ןוא טכאמעג ןוא טכאמעג טלָאװ ךיא

 ; עֶלַא

 ? טכאמעג וטסלַאװ סָאװ

 ; טנניז רעטייווצ

 ךילּפעלק-מה ןוא סרעגערג ןופ קירבאפ ַא

 ;טכארּפ א רָאנ ןענהָאפ ןוא ךעלדיירד ןופ

 ךעלּפערק ןוא ךעלענוק ןופ ײרָאטידנַאק א

 ,טכאמענ חעונצ השא ןיימ ראפ

 נינָאה טימ איצומה ןופ סעיולס עצנאג

 ,טלעטשעגסיוא ןהעש סעפאש יד ןיא

 קינָאלַאּפ ןעסיורג א טימ ךיוינעמיולפ ןוא
 ,דלענ ןהֶא רימ ייב טּפוזעג ךיא טלָאװ

 -ֵנָא ןופ ןעגניז ןָא טגנאפ ןוא סיורא טערט דיסח רעטירד א

 רעד ןיא רדסכ "רעפעשעב ןיימ ןערעשעב רָאנ לָאז רימ ןעוו, גנאפ

 ".טכאמעג טלַאװ ןוא , וצ טמוק רע זיב ,רעהירפ יו גנונדרַא
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 ? טבאמעג וטסלָאװ סָאװ : עלַא
 : רעטירד רעד

 ךילּפעט ןיא ןייוװ-סעקניזַאר ןופ קנייש א
 , טכארפ א טשרָאב ןעגיד'חט9פ טימ ךילסעפ
 ךאלּפעצ גינַאה ןוא טסענאק ןופ קיײהטַאּפא ןא
 ,טכאמעג חעונצ חשא ןיימ ראפ
 ליפעש ן'םיוא טפיוקרעפ ךיא טלָאװ ונלש םימ
 ,דוּפ םעד ףיוא ?לעװלָאװ רהעז לחעמ ?הומ
 ליפעל עצנאנ ןעסעגנעג רימ ייב טלָאװ "רורמס, ןוא

 ,דיא רע'רשכ רעכילרהע רעדעי

 ; (רדס רעניבלעז רעד ךיז טלַאהרעדיװ) רעטדעיפ רעד

 םיחולש הוצמ ןוא םיאבנ ןופ רַאטנאק א

 ; טכאנ ייב תוינשמ-סרענרהעל ןוא םינלטב ןופ
 םיכירכת ןופ טיילק רוטקאפונאמ א

 ,טכאמעג העונצ השא ןיימ ראפ

 םיחור טימ טפיוקענבַא טלַָאװ'כ

 ,טסוּפ א דלעפ א תורבקה תיב א ףיוא

 ,םיחקמ עטוג ןעמונעג ךיא טלָאװ ןעשטייד יד ייב

 ,טסיזמוא רָאג ןעבָארגעב טזָאלעג םידיסח ןוא |

 גָאלאיד רעשימַאק א רָאפ טמוק ַאד ןוא רעטייוו טסעומש ןעמ

 ךיז טנעפע סע זיב ,המחלמ יסיסכת ןעגעוו םידיסח ייווצ ןעשיווצ
 לעטראג ןעטיור א טימ רעּפאכ רעד ןיירא טמוק סע ןוא ריהט יד

 ןופ סיורא ךיז ןעּפאכ עלא .ןעקעטש ןייז טימ ּפאלק א טוהט ןוא
 "עב טינ טָאה ןענרעל ןיא טפעיטרעפ לע'דיסח גנוי א רָאנ ,זיולק

 רעד ואוו ,ענעצס עשימָאק א רָאפ טמוק ָאד ,רעּפאכ םעד טקרעמ

 ךילדנע זיב .טינ ךיז טזָאל רע ןוא ןעמהענ םהיא טוואורּפ רעּפאכ

 טימ םהיא טּפעלש ,רעּפאכ ן'טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טאדלַאס רעד

 | ,קעווא טלאוועג

 עצנאנ יד טחהעטש רעכלעוו ,קודצ םענייא וצ טהעג רעּפאכ רעד

 טראוו ןוא ניחור טהעטש רע .ןעוויוא םייב ךיז טמיראוו ןוא טייצ
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 ,טורקער םעד ןופ טסארטנַאק סלא ,לייהטרוא ןייז ףיוא ןעסאלעג
 טרחעלקרע רעּפאכ רעד ןעוו .גיליוויירפ ןהעג טלָאװעג טינ טָאה סָאװ !

 ,קודצ טרעפטנע ,טאדלַאס א ראפ ןעמהענ םהיא זומ רע זא ,םהיא
 ןענעיד וצ טייקנידלוש ןוא טכילפ ןייז ןָאהט ןר ע ג טעװ רע זא
 ןעבילרע םהיא רע לָאז ןהענקעווא ן'ראפ רָאנ ,דנאלרעטאפ ןייז
 -רעפ טָאה רע ואוו ,לעקניוו םעד טימ ךיז ןענעגעז וצ עלייוו א ףיוא
 / .ןהעזרעדעיוו טינ רהעמ ןיוש רשפא סָאד טעוו ןוא דנעגוי יד טכארב

 סאנאהאי ףיוא עידָאראּפ א זיא טנניז קודצ סָאו דעיל סָאד
 : "סנאעלרַא ןָאפ יורפגנוי , ס'רעליש ןיא דעישבנו

 ןעציווש ךייא ייב געלפ ךיא סָאװ ,סרעדנעטס רהיא ,דנוזעג טייז
 ! דנוזענ טייז --- קנייב ענעבירעגבָא רהיא
 ,ןעציז טינ רהעמ ןיוש ךייא ףיוא טעוװ קודצ
 ! דנוזעגנ טייז --- גיבייא ףיוא ךייא טנָאז קודצ

 ,אד ןעשטיינק ךייא געלפ ךיא סָאװ ,םירפס עטלא ,רהיא
 ! העש רעטוג א ןיא ךייא טהור ,רעטייוו ךייא טהור
 ,ןענילפ עלא רהיא ךיוא ,ןעלירג רהיא ,דנוזעג טייז

 ,ןוגנ-ארמג ןיימ ֹוצ ןעטלאחרעטנוא רימ טגעלפ רהיא סָאװ |
 ,ןיילא ןיולק ןיא טכאנ ייב ןענרעל רימ געלפ ךיא ןעוו
 .ןהעגוצ טינ רחהעמ טמוק ןוא -- טהעג קודצ

 גנאהרַאפ רעד טלאפ ַאד ןוא ןעטעלּפוק עכילטע ךָאנ טגניז רע
 | יה ,טקא ןעטשרע ן'פיוא

 ;טדָאטש רעד רעטנוא דלעפ א רָאפ טלעטש טקא רעטייווצ רעד
 א טגניז ןוא ךאוו רעד ףיוא טאדלַאס א טהעטש גנוטסעפ א ראפ
 טרעוו רע זא ןוא קודצ זיא טאדלָאס רעד .לעדעיל עקסטאדלָאס
 -יווצ .היעׂש םייח טורקער רעד ןיירא טמוק ןעגניז ן'טימ גיטראפ
 ןא ןיירא טמוק ןאד ןוא נַאלאיד רעשימָאק א ראפ טמוק ייז ןעש
 -סאנמיג טורקער םעד ןענרעל וצ ןָא טביוה ןוא רעיציּפָא-רעטנוא
 -מָארט טרעה ןעמ סָאנו ,טימרעד ךיז טגידנע טקא רעד ןוא קיט
 רָאשזאמ רובמאט רעד .ןעסע םוצ לאנניס סלא ןעקױּפ ןוא ןעטייּפ
 רעד ףיוא ףיורא ןערישראמ ןעטאדלאס ענינייא ןופ גנוטיילגעב ןיא
 ,עזַאּפ רעשימָאק א ןיא ךָאנ ךיז טּפעלש טורקער רעד .ענהיב
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 טייז א ןַא ,דרלעפ עבלעז סָאד רָאפ טלעטש טקא רעטירד רעד

 ענינייא .םרָאפ-ןעדימאריּפ ןיא טלעטשעגנעמאזוצ ןעסקיב ןעהעטש

 .סיוא ךיז ןעהור ייז ,דרע רעד ףיוא טנעלענסיוא ןעניל ןעטורקער

 :ןעטורקער עשידיא יד ךיוא ךיז ןעניפעג ן'היעש םייח רעסיוא

 ןערהָאי עכילקילנ יד ןענהָאמרעד ייז ,?אכימ לעצענ ,רעזָאל רזוע

 עשיטסירַאמוה סָאד טגניז ןוא ףיוא ךיז טביוה רענייא .םייה רעד ןופ

 עלא .ןיירא טמוק רעיציפָא-רעטנוא רעד "! ארוח ,ע"שבר , דעיל
 א ןיא סיוא ךיז ןעלעטש ןוא ןעסקיב יד ןעמהענ ,ףיוא ךיז ןעּפאכ

 ייז רע טעװ טנייה זא ,טרחעלקרע רעיציפָא-רעטנוא רעד .עהייר
 -םיוא עלא ןעזומ "! רעייפ , ןענַאז טעוו רע זא ןוא ,ןעסיש ןענרעל
 .סיוא טסיש ןוא ?עיּטשייב ןעטשרע םעד ייז טזייוו רע .ןעפיש

 רעד .דרע רעד וצ רע'םינּפ יד טימ ןושל ןהֶא רעדינא ןעלאפ עלא
 טהעג ,ןעכאמ טינ רָאנ ייז טימ ןָאק רע זא ,טהעז רעיציפָא-רעטנוא

 -רעטילימ ןופ ןעמעלא ייז ןעיירפעב וצ סולשטנע ן'טימ קעווא רע
 ייז זא .ייז טנַאז ןוא ןיירא רעדעיו רע טמוק דלאב .טסנעיד
 ןוא ,רעדיילק ערעייז ןעטייבמוא ןעלָאז ייז רָאנ ,םייהַא ןהעג ןענעק
 ייז ןענייז ,ענהיב רעד ףיוא לָאֿמא רעדעיו ךיז ןעזייוו ייז ןעוו

 ,ץנַאט-םידיסח א ןעצנאט ןוא ןענניז ןוא םידיסח יוװ ןָאהטעגנָא ןיוש

 םייח טורקער םעד ןופ זיא קיטש רעד ןופ עלַאר-טּפיוה ידו

 -דארנ רהיא טָאה טלעיּפשענ ןוא ,עשימַאק יד טסייה סָאד ,היעש

 ןעבילקענסיוא ןיילא רענדארג טָאה היעש םייח ןעמָאנ םעד ,רענ

 -קער יד ןיא דנאה א טאהענ ךיוא טָאה רע זא ,טזייוו סָאד ןוא

 | ,ןעטור
 -ראמ סָאװ ןעטאדלַאס יד זא ,ןעקרעמעב וצ יאדכ ךיוא זיא סע

 ,טקא ןעטייווצ ןופ סולש םוצ רָאשזאמ רובמאט ן'טימ ןיירא ןעריש

 טינ ןיא סע רענלעז ע'תמא רָאנ ןעטסיטַאטס ןעוועגנ טינ ןענייז

 דָאנַאקע ראפ גיוא ןא טימ ןערָאװעג ןָאהטעג זיא סָאד יצ ,טנאקעב

 עכילטע ןעלעטשעב וצ רעניליב ןעוועג זיא סע זא טסייה סָאד ,עימ

 ,ענהיב רעד ףיוא ןערישראמפיורא ןעלָאז ייז זא ,ןעטאדלַאס ע'תמא
 ןוא ןערישראמ וצ יוװ ייז ןענרעל ןוא ןעטסיטַאטס ןעגניד וצ יוו

 זיא סָאד רעדָא ,רעדיילק עקסטאדלָאס עניטיונ יד ייז ראפ ןעפאש

 -לָאס רע'תמא רעד ..םזילאער ראפ גיוא ןא טימ ןערָאװעג ןַאחסענ
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 -יוורעד סע טלָאװ טסיטַאטס א יו רעסעב טרישראמעג טָאה טאד

 ןעדאפדלָאג .טאדלַאס א ןופ םינּפ רהעמ טאהעגנ טָאה רע ןוא ןעז

 ןעביוהעגנָא טָאה רע יוװ יוזא .םזילאער ראפ ניוא אזא טאהעג טָאה

 טפראדענ טָאה רע ןוא ןערָאיטקא ןהֶא רעטאעהט םעד ןעדנירג וצ

 .רעקיטש עטשרע יד ראפ טייל עגנוי ןוא םירוחב טכיל טימ ןעכוז

 ןעלעיּפש ןופ טסנוק יד ןעמעוו ,ןענַאזרעּפ ןעוועג ןענייז ייז ןוא

 ,טימרעד ךיז ןעפלעה וצ טנילקעג ךיז רע טָאה ,דמערפ ןעוועג זיא

 רעד ףיוא טּפעלשעגפיורא סאג ןופ רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ סאו
 יד טימ טרידנַאּפסערַאק ןעבעל ןיא ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ יד ענהיב

 ןופ לאפ םעד ןיא ,ןעלעטשרַאפ טפראדעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןענַאזרעּפ

 טכארבענפיורא טָאה רע יו ,ןהעזענ רימ ןעבָאה "ןעטורקער , יד
 רעדָא ןעטסיטאטס טָאטשנַא ןעטאדלַָאסי ע'תמא ענהיב ועד ףיוא

 -נא ןיא ,ןעטאדלָאס ראפ ןעדיילקרעפ ךיז ןעלַאז סָאװ ןערָאיטקא
 טָאה ,לשמל ,יוזא .,רעטייוו ?עימ ןעננאנעג רע זיא ןעסעיּפ ערעד

 -יטש עטשרע ענייז ןופ רענייא ראפי זא ,טלהעצרעד ןעדאפדלָאג

 רע .ענהיב רעד ףיוא רעטסוש א ןעבָאה טפראדעג רע טָאה רעק

 טרָא ן'םיוא עקאט ןוא רעטסוש ןעקסטאווכ אזא ןעפָארטעג טָאה

 טייוו טינ זא ,ןעלעטשרַאפ ךיז ןעסייהעגנ םהיא ןעדאפדלָאנ טָאה

 -טנע רע ןוא בָאנ א םהיא טינ יז ןוא בייוו ןייז טהעטש םהיא ןופ

 סָאװ טרילפוס םהיא טָאה ןעדאפדלַאג .טנעצָארּפ טימ רהיא טרעפ

 רעניטכיר רעד טימ טכארבענסיורא סע טָאה רענעי ןוא ןעגָאז וצ

 .ּפָארט ןעניטכיר ן'טימ ןוא בראפ

 ןעדאפרלָאנ יוזא יו ,ןעטייהלעצנייא יד ניטכיוו טינ ןענייז סע
 -ניוו ןעטשרע םעד טּפעלשעגמורא ךיז טָאה עּפורט רעניילק ןייז טימ |

 רָאנ ןעלעוו רימ ןוא ,ןעינעמור ןיא טדעטש ערענעלק יד רעביא רעט

 טראּפשעגנָא טָאה ןעדאפדלָאג ואוו ,ץַאלַאנ טדָאטש יד ןענַאמרעד
 א טפראוו ץַאלַאנ ןיא ןעמוקנָא ןייז .187/ ןיא טייצ םירוּפ םורא

 טייצ רערעטיב ןוא רערעווש רענעי ןיא טָאה רע יוזא יוװ ,טכיל

 -היפוצרעבירא ןעזיוורעד טָאה רע יוזא יוװ ןוא "תופקה ןעביוהעג ,

 םעד ןיא לעטדעטש ןייא ןופ ןערָאיטקא "ןעבלאהטוּפ , ענייז ןער
 | .ןעטייווצ

 ,ןייארעפ א טאהעגנ טלָאמעד ןעדיא יד ןעבָאה ןעינעמור ןיא = -
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 -ַאה יסאי ןיא ןעטסינאבעל יד ".ןַאנאבעל , ןעסייהעג טָאה סָאװ

 רעייז ראפ טכאמעג םהיא ןעבָאה ןוא ןעדאפדלַאנ ןעוועג ברקמ ןעב

 ,ץַאלַאג ןייק ןערהאפעגקעוװא זיא רע רעדייא ןוא ,טנעריזערּפ-ןערהע

 יד ןעסיוו טזָאלעג ןעטסינַאבעל רעסאי יד ןופ טנעדיזערּפ רעד טָאה

 ,ןעדאפדלַאנ .א טנעדיזערּפ-ןערהע רעד זא ,ןעטסינַאבעל רעצאלאג

 וצ טמוק ,עינאּפמַאק ןייז טימ רעטאעחט ןעשידיא ןופ רָאטקעריד

 ,םינּפ תלבק םענייפ א ןעבעג םהיא ןעלָאז ייז ןוא ייז

 גיצנאווצ ןוא ףניפ ןופ טעטימָאק א טעדנירגעג ךיז טָאה סע

 "רע ןעבָאה ייז .םהיא ןייז םינּפ ?בקמ סיורא זיא רעכלעוו ,ןַאזרעּפ

 םעד ןופ ןעלייז יד ,עּפורט עטנאזַאּפמיא ןא ןענענעגעב וצ טראוו

 ,רַאטקעריד סלא רעטכיד ןעטסואוועב ן'טימ רעטאעהט ןעשידיא

 ןייא ןעפַארטעג ייז ןעבָאה גנורעדנואוורעפ רעסיורג רעייז וצ ןוא

 .ןעדאפדלָאג ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןעשנעמ

 ייז טָאה ןוא ךיז ןערעדנואוו טזָאלענ טינ גנאל ייז טָאה רע

 טָאה רע ?ייוו ,געוו ןיא ןעבילבעג זיא עינאּפמָאק ןייז זא ,טרעלקרע

 ,תואצוה ףיוא טאהעג טינ טושּפ

 טָאה רע ןוא תואצוה עניטיונ יד ןעפאשעג םהיא טָאה ןעמ

 .ןערָאיטקא ייווצ ענייז טכארבעגבָארא ףכית

 ואוו ,לַאז א ןעגנודעג םהיא ראפ ןעמ טָאה ןארָאטסער א ןיא

 טרהיפעגפיוא ןעטרָאד טָאה רע ןוא ,ענהיב א טיובעגפיוא טָאה ןעמ

 יד טלעיּפשעג ךיוא רע טָאה ןעטרָאד .גלאפרע טימ "ןעטורקער,; יד

 ",לעקינייא ן'טימ עבַאב

 -קעווא עּפורט ןייז טימ ןעדאפדלאנ זיא םורא ייווצ ךָאװ א ןיא

 -עג טינ וליפא םהיא דךיז טָאה סע .,טסעראקוב ןייק ןערהַאפעג

 הטורּפ א ןהֶא טסעראקוב ןיִא ןערהָאפעגניירא זיא רע ןעוו ,ט'םולח

 רעטאעהט א טימ ,ןערָאיטקא ייווצ ןופ עּפורט א טימ ,ענעשעק ןיא

 "סיוא טימ ,טייקכבילקריוו רעד ןיא יו עיזַאטנאפ רעד ןיא רהעמ

 ,טדָאטש וצ טדָאטש ןופ ןעלדנאוומורא ןעשרענייניצ א ףיוא ןעטכיז

 םורא ןעכַאװ עכילטע ןיא זא ,"תופקה ןעביוה, וצ יו רענעלּפ טימ

 -עוװ ןעלהעצרעד וצ ןעבָאה טעװ ןעמ זא ,סעכלעזא ןעריסאּפ טעוו

 | .רעדניק סדניק ןוא דניק וצ םעד ןענ

 "נעמַאקער א טימ טסעראקוב ןייק ןעמוקעג זיא ןעדאפדלָאג
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 ןעפלַאהענ םהיא טָאה רעכלעוו ,ּפָאנש ןרהא ןעסיוועג א וצ עיצאד

 -ענ ןעטרָאד טָאה רע ןוא "עציננישז, רעטאעהט םעד ןעגירק וצ

 רעטאעהט ןעניזָאד םעד ןיא טָאה ןעמ ."ןעטורקער , יד םלעטש
 -ענוצ זיא גנולעטשרַאפ רענעי ייב ןוא ,לָאמנייא רָאנ טלעיּפשעג

 עסירטקא רעד ןופ רעטָאפ רעד ,ָאריּפאש ,רָאיטקא ןא ךָאנ ןעמוק

 .קרָאי וינ ןיא טציא טלעיּפש עכלעוו ,ָאריּפאש

 א ןעמונעג ןעדאפדלַאג טָאה גנולעטשראפ רעניזַאד רעד ךָאנ
 ,רַאזַאל ןעסיוועג א ייב לָאה

 טימ יו ןעטפערק טכוזענ ןעדאפדלַאנ טָאה טייצ עצנאנ יד
 ןענייז ,טאהענ טציא טָאה רע סָאװ ,ןערָאיטקא יירד יד .טכיל

 ".ןעטורקער , יד ראפ וליפא גינעוו ןעוועג
 -ייז ןעטפערק עטשרע יד ןענייז ,ןעהעזענ ןיוש ןעבָאה רימ יוװ

 ןעוועג ןענייז עכלעזא .רענניז סקלָאפ רעדָא רעגניז רעדעיל ןעוועג ענ
 טָאש א ךיז ןעבָאה רעטעּפש ןוא ,ןייטשדלַאג רכש ןוא רענדארג

 .רעטאעהט ןעשידיא םוצ ןעטייז עלא ןופ רעגנניז רעדעיל יד ןָאהטעג

 ןופ ,לאווק רעניצנייא רעד ןעוועג טינ ןענייז ןעלאקָאל יד רָאנ
 ןייז ייב דיילנ ןיוש .ןעטפערק ענייז ןעמונעג טָאה ןעדאפדלָאנ ןענאוו

 ןוא ,לאווק ןעטייווצ א טקעדטנע רע טָאה טסעראקוב ןיא ןעמוקנַא

 ,טלעוו עשי'נזח יד ןעוועג זיא סָאד

 םעד ןופ טירט עטשרע יד ייב ןיוש טָאה טלעוו עשי'נזח יד

 יד .םהיא וצ טפאשדנייפ א ןעזיוועגסיורא רעטאעהט ןעשידיא

 ןעבָאה ,שרדמה תיב ןוא ?הוש ןופ רעהעטשרָאפ סלא ,אפונ םינזח

 סָאװ ,ןַאיצוטיטסניא ןא טימ אשמו ענמ ןייק ןעבָאה טלָאװעג טינ

 סלא ןוא סעיצידַארט עשידיא ןעטָאּפשרעּפ וצ ןעכַארּפשרעפ טָאה

 סעּפע ןעבָאה וצ דובכה תתיחּפ א ראפ טנעכערעג ייז ןעבָאה םינגנמ

 ןיא ןענופעג החונמ םוקמ רהיא טָאה סָאװ טסנוק א טימ תוכייש א

 | | ,סעלַאדאטס ןוא ןעריטקארט
 -ענ ןופ זיולב ןענַאטשעב טינ זיא טלעוו עשי'נזח יד רעבָא

 רעכייר ךס א ,ךס א ןעוועג זיא טלעוו םינזח יד .םינזח עטלהעצ

 רהעמ טאהעג רעטאעהט סָאד טָאה ענעי ראפ ןוא ,םיררושמ ןיא

 -עג גיטסייג ןענייז ,סאלק א סלא ,םיררושמ יד .?הוש יד יװ ץייר
 ייז ראפ זיא ?הוש יד .שרדמה תיב רעסיוא סופ ןייא טימ ןענַאטש
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 קעווא ןענייז ייז יו ךינ יוזא ןוא ,הסנרּפ א יו רהעמ טינ ןעוועג

 -עג ןוא תילט ןעגיטסייג םעד ןָאהטעגסיױא ייז ןעבָאה ,דומע ןופ

 לעטדעטש ןוא טדָאטש רעדעי ןיא .תורקפה ןופ ןעבעל א טרהיפ

 -סול א ןיא ,םיסדנוק עטסכילהערפ יד ןעוועג םיררושמ יד ןענייז

 יד טכאמעגרעביא ןוא טמירקענכַאנ ייז ןעבָאה טפאשלעזענ רעגיט

 ןופ ךיוא יו ,םיתב ילעב עטסנעהעזעגנא ןופ סעיאוואה ןוא תועונת

 זיא ךאז ןייק ,בושח וצ ןעוועגנ טינ ייז דאפ ןזיא רענייק ,םינזח יד

 ,גילייה וצ ןעוועגנ טינ ייז ראפ

 ןעטרָאד זיא ,טסעראקוב ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןעדאפדלָאג ןעוו

 םיררושמ ענייז ןעשיווצ ,רעּפוק רעטסואוועב רעד ןעוועג ןזח רעד

 ,ןאמרעבליז ,ןאמרעקוצ רעזייל ,אקסעלונאמ גילעז ןעוועג ןענייז

 -ניא א טלָאמעד ,אקסעלוגאמ סאוו טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןאמניד
 -לע ייווצ רעדָא רהָאי א טימ ןאמרעקוצ ןוא ,רהָאי ןהעצביז ןופ לעג

 ןעבָאה ,ן'רעּפוק ייב םיררושמ סלא טלעטשעגנָא ןעוועג ןענייז רעט

 ןזח רעד זא ,דיז טהעטשרעפ סע  .עכריק א ןיא ןעננוזעג ךיוא ייז

 ןעבָאה ייז .ןעסיוו טרָאטעג טינ ןופרעד ןעבָאה םיתב ילעב יד ןוא
 ןיא ןעטסירָאכ סלא ןעגניז וצ ןעטייהנעגעלעג טאהעג ןיוש ךיוא

 -ָאד יד ייב ןעהעזעג ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעלעיּפש סָאד ןוא ,סערעּפָא

 -נייא אזא ן'ָאקסעלוגַאמ ףיוא טכאמעג טָאה ,ןעטייהנעגעלעג עניז

 ,םיררושמס יד ןעפוררעפ החמש א וצ טנעלפ ןעמ ןעוו זא ,קורד

 -ניז טימ רָאנ טינ םלוע םעד ןעטלאהרעטנוא אקסעלונַאמ טנעלפ

 ךיוא ,ןערָאיטקא עשינעמור עסיוועג ןעכאמכָאנ טימ ךיוא רָאנ ,ןענ

 יד ןעוו ,זיוה ןיא ןזח םייב ןעזייוו ךאלקיטש עכלעזא רע טנעלפ

 .ייב ןעביילקנעמאזוצ ךיז ןענעלפ םיתב ילעב ענייפ ןוא םיררושמ

 -ניפ יד טקעלענ ייז ןופ טָאה םלוע רעד ןוא טכאנדוצ-תבש א םהיא
 | .רעג

 ךָאנ ףכית טָאה רע ןוא ,ןעדאפדלָאנ וצ טכיירנרעד טָאה סָאד

 -רעדנעביוא יד ךיז וצ ןעפור טקישעג טסעראקוב ןייק ןעמוק ןייז

 -ליז ןוא ןאמניד ,ןאמרעקוצ ,אקסעלונַאמ ; םיררושמ רעיפ עטנָאמ

 ענעצס א טלעטשענראפ אקסעלונאמ טָאה רעהרעפ םייב .,ןאמרעב

 ןעוועג זיא סָאד ןוא ,"ומאמ וצודאלוו, קיטש ןעשינעמור םעד ןופ

 ",סירדנעמש , עסעיּפ רעגיטפנוקוצ רעד ןופ לאנינירַא רעד
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 טינ זא ,גנולעטשראפ יד ןעלעפענ יוזא ןעוועג זיא ןעדאפדלַָאג
 טָאה רע רָאנ ,עּפורט ןייז ןיא אקסעלוגנאמ ןעמונענוצ רע טָאה רָאנ
 ןוא ןעצעזרעביא קיטש סָאד ןעזַאל טעוװ רע זא ,טנַאזענוצ ךיוא םהיא

 ,םהיא ראפ עסעיּפ עשידיא א ןעכאמ רע טעוװ ןופרעד

 ןופ סעּפע ןעגניז וצ רעהרעפ םייב ןעגָארקעג טָאה ןאמרעקוצ

 ןוא םיטש ןייז טימ טנעכייצעגסיוא רהעז ךיז טָאה רע ."אישטול

 ןיא ןערָאװעג ןעמונענניירא ןענייז אקסעלונאמ טימ ןעמאזוצ עלא
 | ,עּפורט רעד

 רע ,טגָאזעגנ טושּפ ,רעבעיפ-ןעּפמָאל ןעגירקעג טָאה ןאמנידו

 .שידיא ןייק טנעקעג טינ רע טָאה וצרעד ןוא ,ןעקַארשעג ךיז טָאה

 -ארברעפ רע זיא ,עמיטש רָאנעט עטונ א טאהעג טָאה רע םנה ןוא

 טייצ רעצרוק א ןיא םהיא ןעמ טנעגענעב דָאד .ןערָאװעג טריק

 יו םעדכַאנ ,ץאלַאג ןיא ןעוועג זיא סָאד .ענהיב רעד ףיוא םורא

 -דלָאג ."וקער יקוק ינ עמ ינ עב ינ, ןעבעירשעגנַא טָאה ןעדאפדלָאג

 -קעוא טָאה רע ןוא ןענָאלשוצ ןעוועג זיא ינאּפמַאק ס'נעדאפ
 ןעטָארטענפיוא זיא רע ,ןאמניד ןעגנערב לָאז רע ןאמרעקוצ טקישעג
 א טכאמעג רע טָאה ןענניז ןייז טימ .רָארוקַארּפ ןופ עלָאר רעד ןיא

 -ייב טנעקעג טינ רע טָאה ענהיב רעד ראפ ארומ יד רָאנ ,רָארופ

 טייקזייב טימ טפראדענ רע טָאה טקא ןעטצעל םעד ןיא .ןעמוק

 -ַָארשרעד יוזא ןעוועג רעבא רע זיא ? רהיא טייז רעוו : ןענערפ

 ןוא ,ןעדערסיוא טנעקענ טינ רעטרעוװ יירד יד טָאה רע זא ,ןעק

 ףיוא עקאט ןעפורעננא םהיא וצ ךיז טָאה ןאמרעקוצ רעקימַאק רעד

 : ענהיב רעד

 ,םינלזנ ןייק טינ ַאד ןענייז רימ ,טינ ארומ ןייק טָאה ---
 רעד ןופ קעווא זיא ןוא ןעכַאװ עכילטע רָאנ טלעיּפשעג טָאה רע

 .ןעיוו ןיא רָאטנאק ןערָאװעג רע זיא רעטעּפש ןערהַאי טימ .,ענהיב

 -אפדלַאנ ןוא ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןאמרעבליז השמ ךיוא
 | .ןעסקאוועגסיוא לָאמא טימ זיא עּפורט ס'נעד

 ייס ןוא ןאמרעקוצ ייס ,אקסעלונַאמ רענעברַאטשרעּפ רעד ייס

 ןייז ייב ןעדאפדלָאנ טימ ןעדנוברעפ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ענעי עלא

 דחא הּפב עלא ןעבָאה םעדכָאנ דלאב רעדא טסעראקונ ןייק ןעמוקנָא

 ףיוא ןערָאװעג טכאמעגרעביא זיא קירדנעמש יוזא יו ,טלהעצרעד
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 ןיא דייר ס'ָאקסעלונאמ ןופ ",ומאמ וצודאלוו, ןופ ןעניוא ערעייז

 ןעקנאדרעפ וצ טאהענ ןעדאפדלַאנג טָאה םהיא זא ,ןעמוקענסיוא

 ןעוועג ייברעד ןענייז סָאװ ערעדנא יד ןוא ,קיטש ןעגיזָאד םעד ראפ

 טָאה ןעדאפדלַאג יו ,ןהעזענ ןעניוא ענענייא ערעייז טימ ןעבָאה

 -ענ עלא יד סָאװ ,ייברעד גידריווקרעמ זןיא סע .טסאפרעפ סע
 -האי ענילדנהעצ םנה ,לאנינירַא םעד ןופ ןעמָאנ םעד טוג ןעקנעד
 םוש ןייק רעביראד ןעק סע .רעבירא סלָאמעד טייז ןענייז ןער
 -ךלַאנ ןופ ןערָאװעג ןעפאשענ זיא "קירדנעמש , זא ,ןייז טינ קפס

 ןיא טסייה סָאד ,ןיהא ןעמוק ןייז ךָאנ דלאב טסעראקוב ןיא ןעדאפ

7, | 
 ,"קירדנעמש , רעד זא ,סולש םוצ ןעמוק רעביראד ןעזומ רימ

 -ענעגסיורא זיא 1878 ןיא גרעבמעל ןיא טקורדענ ןעוועג זיא סָאװ

 'ו ,םוטאד ןעשלאפ א רעטנוא ןערָאװעג ןעב
 ןּוא קורד םעד ןופ סיורא זיא "קירדנעמש , רעטנַאמרעד רעד

 -ענעגנַא ןעטרָאד זיא םוטאד רעד ןוא ,סעלעכענ ,? ,ב ןופ גאלרעפ
 :גאלרעפ םענעי ןיא טסייה עסעיּפ עניזָאד יד .1875 ןעב

 הנותח עשימָאק יד

 ןָאפ

 קירדנעמש 4

 הלכ יד טימ

 .ןעטקא יירד ןיא

 ; םינוק יד וצ ףורפיוא ןא ךיוא טָאה רעש רעד

 טעוװ ,ולא (םינוק) םיניוק טפיול .הלכ יד טימ קירדנעמש וצ ,
 טומ סָאװ ןהעז ץטע טעוװ .טלאהרעטנוא םונייש ַא ןעבָאה רוא
 -נוא (ןעטיברעפ) ןעטוב ראפ חלכ יד טָאה ןעמ ,דלאב ןהעשינ זוא
 .ןעטימ ןיא חּפוח יד רעט

 ןונעק סָאד טעװ ריא .טלעוו יד ראפ ןענוננרעפ ןייא זיא סע,

 ",דלענ טאּפש א ראפ ןיפיוק

 -אנ ףיוא ןעזייוו ןעפראד ןענעלסיוא ןוא ןושל רעגיזָאד רעד

 עלא רעבא .ןערָאװעג ןעבעירשענ סע זיא ןעטרָאד זא ,ןעיציל

 ןופ ןעמונעגנ זיא "קירדנעמש , זא ,ןעזיוועג ןעבָאה ןעגנושרָאפסױא

 .ןעדאפדלָאג ןעוועג זיא רעסאפרעפ רעד ןוא קיטש רעשינעמור א
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 םעד ןופ ןעמַאנ םעד ןָא טינ טיג עבאנסיוא רעגנרעבמעל יד

 זיא סע רעדָא זא ,סולש םוצ ןעמוק ףראד ןעמ ןוא רעסאפרעפ

 טימ זיא םוטאד רעד רעדָא םוטאד םעד ןיא זיירנ א ןעלאפעגניירא

 ,ןערָאװעג טזיירגרעפ ןויכ א

 -אמ ןייק טזָאלעגסיױרא טינ טייצ רענעי ןיא טָאה ןעדאפדלָאנ

 טעמכ ןעוועג זיא עסעיּפ א ענייז ןעריּפַאק ןוא דנאה ןופ טּפירקסונ

 םהיא ןופ קעווא ןענייז עּפורט ןייז ןופ ןערָאיטקא ןעוו .,ךילגעמנוא

 -עיּפ ענייז ןופ סעיּפָאק ןייק ייז ןעבָאה ,דיז ראפ תבש טכאמעג ןוא

 ענייז ןעלעיּפש טנעקענ טרעטשעגנוא ןעבָאה ייז ,טאהעג טינ ןעס
 טינ ךילצעזעג רבחמ ןופ תוכז רעד זיא ןעינעמור ןיא לייוו ,רעקיטש
 א טרהיפענפיוא אי טָאה עּפורט אזא ןעוו .ןערָאװעג טנעקרענא
 -ענ ןערָאיטקא יד ןעבָאה ,ראוטרעּפער ס'נעדאפדלָאנ ןופ עסעיּפ

 זא ,ןייז רעביראד ןעק סע ,ןורכז ןופ ןעלָאר ערעייז ןענאז טפראד

 ןופ ןעֶלָאר יד ןעפראוועגנָא טָאה ןעיצילאנ ןופ רָאיטקא ןא סעּפע

 טָאה סָאװ ,"הנותח עשימָאק , יד ןעמוקעגסיורא זיא ןופרעד ןוא ןורכז

 ןייז טכיורבעג ךיוא ייברעד טָאה רע .גרעבמעל ןיא טקורדעג ךיז

 -רעד ןוא ךאלטרעוו עלאקָאל ןוא ןענעלסיוא ןעטזיירנרעפ םענעגייא

 -יסור-דיז ס'נעדאפדלַאנ ןופ שַאמ שימ א ןעמוקעגסיורא זיא ןופ

 ,ךאלטרעוו עשיצילאנ ןוא ןענעלסיוא ןעשיצילאנ א טימ ןושל ןעש

 עניזָאד יד ןֵא ןעמהענ רימ ןעוו זא ,אליממ ךיז טהעטשרעפ סע
 רעגרעבמעל רעד ןופ םוטאד רעד זא ,ןעסילשעב רימ ןעזומ ,החנה

 .רעטזיירגרעפ א זיא עבאנסיוא

 יד טרהיפענפיוא ןעדאפדלַאג טָאה עינאּפמַאק רעיינ רעד טימ

 -ילטע ןופ טהעטשעב קיטש עניזַאד סָאד ."לעקינייא ן'טימ עבָאב

 ןוא ןעטניה ןופ ןוא טנערַאפ ןופ טָאה ןעמ עכלעוו וצ ,רעדעיל עכ

 טלעיּפשעג טָאה רענדארנ .עזָארּפ לעסיבא ןעבענעגוצ ןעטימ ןיא | |

 ---אריּפאש סחנּפ ,לעקינייא ןופ אקסעלונאמ ,עבָאב רעד ןופ לָאר יד

 ןופ לָאר יד ןאמרעקוצ ןוא רערהעל רעד ןופ --- ןאמרעבליז ,ןכדש

 ,טקא ןעטצעל םעד ןיא קרעט םעד

 יד רָאנ ,ןעלַָאר ןעיורפ ייווצ ןענייז לעקינייא ןוא עבָאב יד

 -עב טנעקעגנ טינ ךָאנ ןעמ טָאה טסעראקוב ןיא םישדח רַאּפ עטשרע
 "ודיא רעד ףיוא ןעטערטוצפיוא לעבייוו רעדא לעדיימ ןייק ןענעוו
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 -נעטשנאנוא יו רענרע טנעכערענ ךיז טָאה סָאד לייוו ,ענהיב רעש

 ,ןעלָאר-ןעיורפ טלעיּפשענ ןעבָאה ליבסנאמ ןוא ,גיד

 ןופ לָאר רעד ןיא ןעמונעגסיוא קראטש רהעז טָאה רענדארג

 טימ ןא ,סיורג יוזא ןעוועג זיא קורדנייא רעד ןוא ,ןעבָאב רעד

 טינ טלהעצענ טָאה ענהיב יד ןעוו ,רעטעּפש ןערהַאי ןוא ןערהַאי

 רָאנ ןעוו ,רעקימָאק עסיורג יד ןעבָאה ,רענעמ יוװ ןעיורפ רעגינעוו

 .עבָאב יד טלעיּפשעג ,טייהנענעלענ יד טאהעג ןעבָאה ייז

 ןעטנעמעלע עטסָארּפ עמאס יד ןופ ןעוועג זיא םוקילבוּפ סָאד

 טדָאטש ןופ ?ייהט רעטנעגילעטניא רעד .,?הָאצ ןיא טקנערשעב ןוא

 ןעניוא ענייז ןיא ןוא ןעסיוו טלַאװעג טינ רעטאעהט םעד ןופ טָאה

 ןעק ןעמ ואוו ,לַאטש א ןופ רעכעה לעיפ ןענַאטשעג טינ סע ןיא
 רעהענרעטאעהט ?הָאצ יד יו יוזא ןוא .סעקישטשנאידעמאק ןהעז

 ןעבָאה טפראדעג עלייוו עלא ןעמ טָאה ,עסיורג ןייק טינ ןעוועג זיא
 . -וצ יד ןיא סערעטניא םעיינ א ןעקעוואוצפיוא ידכ ,רעקיטש עיינ

 | ,רעיוש

 ןערָאװעג טרהיפעגפיוא זיא "לעקינייא ן'טימ עבָאב , רעד ךָאנ
 רעדָא ",ןירעכאמעקטָאילּפ יד עיסָאװד , רעדָא ,"ענירטניא , יד
 -סעלוגַאמ טָאה קיטש ןעגיזָאד םעד ןיא ."עצינטעלּפס יד עיסָאװד,

 ןוא ע'לחר לעבייוו רעננוי א ןופ ענייא ,ןעלַאר ייווצ טלעיּפשענ אק

 דעג טאה לָאר עשיטאמארד יד ,עקיאַאז א תרשמ א ןופ עטייווצ יד

 א טריּפַאק טונ יוזא טָאה אקסעלונאמ ןוא ,ןעדאפדלָאנ טלעיּפש

 רעטאעהט ןיא ןעסעזעג זיא יורפ ס'נעדאפדלַאג ןעוו זא ,לעבייוו גנוי
 טימ ענהיב רעד ףיוא ךיז טשוק ןאמ רהיא יוװ ,ןהעזרעד טָאה ןוא

 .גיטכיזרעפייא ןערָאוװעג יז זיא ,לעדיימ רענהעש א

 ראפ ניוא ןא טימ ןעבעירשעג ןעדאפדלַאנ טָאה "קירדנעמש ,
 טּפיוה יד ןעוועגנ זיא סָאד יוװ יוזא ןוא ,אקסעלונאמ ראפ לָאר א

 ןיירא טערט דיש ענייז ןיא סָאװ ,ןעסַארדרעפ ן'רענדארג טָאה ,לָאר

 -נעטש זיא ןעלָאר ראפ ןערָאיטקא ןעשיווצ האנק יד ,רעדמערפ א
 -טע ענירביא ןעטייווצ םעד טינ טנינרעפ רענייא .סיורג רהעז גיד

 - ,ָֿאר טּפיוה א ןענעוו ךיז טלעדנאה סע ןעוו טרפב ןוא ןעלייצ עכיל
 ,גנוניולעב עניצנייא יד טעמכ ןעוועג לָאר יד זיא טייצ רענעי ןיא

 טנָאלקעג ךיז טָאה רָאיטקא ןא ןעוו .טאהעג טָאה רָאיטקא רעד סָאװ
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 םהיא ױע טָאה ,תוכרטצה ףיוא טינ טָאה רע זא ,ןעדאפדלָאג ראפ

 טָאה רָאנ ,ןעקילג עלעירעטאמ ערטעּפש ןייק ןעכַארּפשרעפ טינ

 : טרעפטנעעגנ ךילניואוועג םהיא

 א ןייז סָאד טעוװ ,יא .לָאר א ןעביירשנא ריד לעוװ ךיא ---

 !סיורג ןערעוו טסעוו וד ןוא ןעמָאנ א ןעכאמ ריד טעװ סָאד ! לָאר

 | .החטבה עטסעב יד ןעוועג זיא סָאד ןוא

 זיא רענדארג יוװ ,ןעלעטשראפ טכייל רעביראד ךיז ןעק ןעמ

 טָאה "קירדנעמש , ןופ לָאר טּפיױה יד ןעוו ,ןערָאװעג טרעטיברעפ

 םינּפ ןיא שטַאּפ א רָאנ טינ ןעוועג זיא סָאד .אקסעלונַאמ ןעגירקעג

 עטסגיטכיוו יד ןעוועג זיא רענדארג לייוו ,ןערעטש ןעדנעטכייל םעד

 םעד ןעמונרעפ רע טָאה "קירדנעמש , זיב ןוא ענהיב רעד ףיוא טפארק

 -לעוו ,םהיא וצ הטאררעפ א ןעוועג ךיוא זיא סָאד רָאנ ,ןַא ןעביוא

 -נופ םוצ רענייטש יד ןענַארט ןעפלָאהעג ןענעדאפדלָאנ טָאה רעכ

 ראפ ןעגױבעג ךיז טָאה רע .רעטאעהט ןעשידיא ןופ טנעמאד

 -נא ןייק ראפ ןעגיוב טלָאװעג טינ ךיז טָאה רע רעבא ,ןעדאפדלָאג

 טימ "קירדנעמש , ןופ גנורהיפפיוא יד ןוא ,ענהיב רעד ףיוא ןרעד

 רעד ןופ פוס רעד ןעוועג זיא לָארטּפױה רעד ןיא אקסעלונַאמ

 ןוא ןעדאפדלָאג ןעשיווצ טייברא רעמאזניימעג ןוא טפאשהניירפ

 עטשרע יד זא ,ןעוועג זיא ןופרעד אצוי לעוּפ רעד ןוא .רענדארג

 טָאה ןוא סיפ יד ףיוא ןעטלאהעג םיוק ךיז טָאה סָאװ ,עינאּפמַאק

 ןוא ,ןעטלַאּפשוצ ךיז טָאה ,טאהעג טינ רעטאעהט ןעניטכיר ןייק ךָאנ

 תבש טכאמעג טָאה ןוא יסאי ןייק ןערהַאפענקעוװא זיא רענדארג

 .ךיז ראפ

 "ענג טייצ ךָאנ טָאה ןעדאפדלָאג רעדייא ,ןפוא אזא ףיוא ןוא

 -עג ןיוש דיז טָאה ,רעטאעהט ןייא ראפ געוװ א ןענעלוצכרוד טאה

 | .ןערָאװעג ןעטלָאּפשוצ ןענייז ןעטפערק יד ןוא רעטייווצ א ןעזיוו |

 ,עינאּפמָאק רעטשרע רעד ןופ ןעטפערק עמירַא יד נילדעוו

 "קע עצנאג יר ןעריניאור טפראדעג ןעטערטסיורא ס'רענדארנ טָאה

 -עג טלַאמעד ךיז טָאה סָאװ ,רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ ץנעטסיז

 טינ גנוקריוו ןייק טָאה סָאד רָאנ ,ךאלסיפ עשרענהיה ףיוא ןעטלאה

 ןץ'רענדארג ןהָא ןעגנאגנעגנָא ןענייז ןעגנולעטשרָאפ יד ןוא טכאמעג

 ןופ רעגניפ יד טקעלעג יוזא טָאה םלוע רעד .ן'רענדארנ טימ יו
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 עלייוו רעצרוק א ןיא ןעוו ןוא ,רענדארגנ ןופ רעהירפ יו אקסעלונַאמ

 רעדעיוו סע טָאה ,ןעדאפדלַאג ןופ קעווא אקסעלונַאמ זיא םורא

 ,רעטאעהט ן'םיוא טכאמעג טינ גנוקריוז ןייק
 וצ ןעמונעגניירא ןעדאפדלַאג טָאה ןהענקעווא ס'רענדארג ךָאנ

 ןעוועג זיא סָאד .עּפורט רעד ןיא רָאיטקא םעיינ א "קירדנעמש
 -עג ןיא ןוא רענניז-סקלָאפ א ןעוועג זיא רע .(קינזאנ) ךייט השמ
 | .ןעיצילאג ןופ ןעמוק

 -ענ זיא רע סָאװ ,םעד בעילוצ טנאסערעטניא זיא ךייט השמ
 טינ ,ךיז טהעטשרעפ ,רע טָאה רעכלעזא סלא ןוא רעביוט א ןעוו

 רע רָאנ .ענהיב רעד ףיוא םהיא וצ טדער ןעמ סָאװ ןערעה טנעקעג
 -ול יד ןיא טָאה רע .גיטכיו קילּפער ןייז טכאמעג גידנעטש טָאה

 רָאנ טָאה רָאיטקא סלא .טנַאז רעטייווצ רעד סָאװ ,טנעקרעד ןעּפ

 -עוו ךיז טָאה ןוא גנוניימ עטוג א םהיא ןענעוו טאהעג אקסעלונאמ
 -אכ רעראברעדנואוו א ןעוועג זיא רע זא ,טקירדעגסיוא םהיא ןעג
 ,רעלעיּפשיוש-רעטקאר

 רעלדא בקעי ןוא ןעטלאהעג טינ םהיא ןופ ןעבָאה ערעדנא עלא
 : יוזא טריזירעטקאראכ רעטעּפש םהיא טָאה

 ,רעגירעדינ א ,ןעגיוא עמורק טימ ,דיא רעביוט א ,ךייט השמ,
 -בעיל רעד ןעוועג זיא רע .טנאלאט ןייק ןוא שנעמ רע'סואימ א רהעז
 א יװ טקױּפעגסױא רע טָאה ןעלָאר ענייז ,רעקיגארט רעד ,רעבָאה
 | ".ףארגַאנַאפ

 -ענ ןיוש יוװ ,ןוא ןעדאפדלַאנ ןופ קעווא זיא אקסעלונאמ ןעוו

 -וצ רעזייל זיא ,םורא םישדח רַאּפ א ןיא ןהעשעג סָאד זיא ,טנָאז
 .עּפורט רעד ןופ טפארק-טּפיוה יד ןערָאװעג ןאמרעק

 רעדָא רַאיטקא ןא ןופ גנורעדַאפ עטסניטכיוו ןוא עטשרע יד
 סע .ןעגניז ןענעק לָאז יז רעדָא רע ,ןעוועג סלָאמעד זיא עסירטקא
 סע ,רעבָאהבעיל רעד ןעגנוזעג טָאה סע ,רעקימַאק רעד ןעננוזעג טָאה
 עלא .ןיטערבוס יד ןעגנוזעג טָאה סע ,אנָאדאמירּפ יד ןעגנוזעג טָאה
 םיטש ענייפ א טאהענ טָאה ןאמרעקוצ .,ןעגניז טפראדעג ןעבָאה
 םגה ,אקסעלוגָאמ ןופ ןעוועגנ רעסעב רשפא רע זיא רעגניז סלא ןוא
 -וצ ,רע .ןגנמ סלא טנעכייצעגסיוא רהעמ ךיז טָאה רעטצעל רעד

 ללכב ןוא רעצנעט רענייפ א ןעוועג ךיוא זיא ,סע טסייה ןאמרעק
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 סָאװ ,ןעוועג זיא ןורסח רעסיורג ןייז .הרוחס ענידעבעל א רהעז

 ענהיב רעד ףיוא גנוטלאה ןייז ןוא ,סָאמ ןייק טאהעגנ טינ טָאה רע

 -יא עכייוו ןייק ןופ טסואוועג טינ טָאה רע .עדליוו א ןעוועג זיא
 ןָאהטעג טָאה רע סָאװ ץלא ןוא ןעגנוריטאש עכייוו ןופ ,ןעגנאגרעב

 .ןעבירטרעביא ןעוועג זיא

 ,ן'רענדארג טריזירעטקאראכ ןעדאפדלָאג גילדעוו ,סנעגירביא
 -ייז רשפא ןוא ,טייצ רענעי ןיא ןעוועג יוזא ךיוא רעטצעל רעד זיא

 רעסעב םלוע רעד טָאה סלאפנעלא ,ןעוועג טלָאמעד יוזא עלא ןענ

 ,ןעמראפ עבַארג טרעדָאפעג טָאה ןוא ןענַאטשרעּפ טינ

 -עד ןופ זיא סָאװ רעניצנייא רעד ןעוועג רשפא זיא ןאמרעקוצ
 רעטאעהט עשידיא סָאד זיב ,ןעדאפדלַאנ טימ ןעבילבעג ןַא טלָאמ

 ןוא ,דנאלסור ןיא ןערָאװעג ןעטָאברעפ רעטעּפש ןערהַָאי טימ זיא

 רעטאעהש ןעשידיא ןופ רעדנירג םוצ טייהנעבענרעביא ןייז בעילוצ

 .םהרבא דבע רזעילא ; ןעפורעג םהיא ןערָאיטקא ערעדנא יד ןעבָאה

 המחלמ עשיקרעט-שיסור יד ןעכארבעגסיוא טָאה לייוורעד

 תונחמ ןעינעמור ןייק ןָאהטעג טָאש א ךיז ןעבָאה דנאלסור ןופ ןוא

 רעד .לעבור ןעטכייל א ןענעידרעפ וצ גנונעפַאה רעד ןיא ןעשנעמ

 ריטראווק-טפיוה ןייז טָאה עעמרא רעשיסור רעד ןופ טאיראסימַאק

 -עג דלָאנ םארטש א טָאה ןעטרָאד ןופ ןוא טסעראקוב ןיא טכאמעג

 טינ רָאנ ןענייז סָאװ ,ענעי עלא ןופ סענעשעק יד רעביא טציילפ

 יו ,ןעוועג גיליב טינ יוזא זיא ךאז ןייק .ןעמהענ וצ סע ןעוועג ליופ
 רעצרוק א ןיא ןענייז ,םירָא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןעשנעמ .,דלעג

 ןיא דלעג םענעגירקעג טכייל ן'טימ ןוא .ןערָאװעג םירישע טייצ
 סָאד ןוא סעקנאילוה ,גָאט ןעטוג א ןעבעל ףיוא גנורעדַאפ א ןעמוקעג
 | .ןעכיילנ

 ןוא .ייז ראפ ןעפאשעב טושּפ יוװ ןעוועג זיא רעטאעהט סָאד
 שממ ךיז טָאה םלוע רענערָאװעג ךדייר ,רענעפַאלעגנַא רעסיורג רעד |

 טלעיּפשענ טציא טָאה ןעמ .ננוטלאהרעטנוא אזא טימ טהחערפרעד

 עסיורג א ןערָאװעג זיא רעטאעהט ןיא ןוא ,רעזייה עטקאּפעג ראפ

 ןוא טסואוועגנ טינ רהעמ ןיוש ןעמ טָאה ךדאלקנעב ענידעל ןופ .עפש

 | .געט עגירעגנוה יד ןעסעגרעפ ןעבָאה ןערָאיטקא יד
 -נא .םינּפ רעדנא ןא רָאנ ןעמוקעב ךיוא טָאה םוקילבוּפ סָאד
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 עמאס יד ןופ ןעוועג רָאנ רעכוזעב יד ןענייז טציא זיכב סָאװו טָאטש
 "ייפ םעד ןְהעז ָאד טנעקעג טציא ןיוש ןעמ טָאה ,ןעטכיש עגירדינ

 טרעוו רעטאעהט רעד ןוא ?יכשמ םעד ,תיבה לעב ןעשימייה םענ

 ןעצנאג םעד ןופ ןַאיצוטיטסניא ןא באטשסאמ םעניילק א ןיא

 ,קלָאפ

 עשיסור ןופ שימוצ א ךיוא טציא ןעמ טהעז רעטאהעט ןיא

 -יטש עטשרע יד עכלעוו טימ ךאלצנעט ןוא םינומזּפ יד .ןעריציפַא

 -וצ ןוא ךילדנעטשרעפ ןענייז ,ןעטכַאלפעגכרוד ןעוועג ןענייז רעק

 ןופ סיואכרוד זיא גנולדנאה יד ןעוו טרפב ,ןעמעלא ראפ דילגנעג
 ןע'תואּפ טימ דרעב ןוא סעטָאּפאק עננאל יד ןוא ןעבעל ןעשידיא

 טָאה שימוצ רעגיזַאד רעד ביוא .ןעשיסור םעד טנאקעב טוג ןענייז

 -אק רעד ןעפלאהעג ?עיפ רעבא רע טָאה ,ענהיב יד ןעביוהעג טינ
 | | .עס

 -אל ייב טאהעג טָאה ןעדאפדלַאג סָאװ ,לָאה רעניילק רעד
 -ילבוּפ ןעסיורג םעד ראפ ןיילק וצ ןערָאװעג זיא ,קנייש ןיא ן'ראז

 -ערג םעד ןיא ןעניוצענרעבירא ךיז טָאה רעטאעהט סָאד ןוא ,םוק

 .(םיוב רענירג) "ידרעוו ?ומָאּפ , לָאה ןערעס

 השמ ןעוועג ךיוא זיא טסעראקוב ןיא ענעפַאלעגנָא יד ןעשיווצ

 ימָאק םייב לעבור ןעגנירג א ןענעידרעפ ןעמוקעג זיא רע .לעקניפ
 סנעדאפדלַאג ןיא ןעלאפענניידא דלאב זיא רע רָאנ ,טאיראס

 : ,עּפורט
 יו ,ןוא רענניז-סקלַאפ רערעדנאוו א ןעוועג זיא לעקניפ השמ

 -רָאפ רעהירפ ןעבעגעג ןיוש רעכלעזא סלא רע טָאה ,סיוא טהעז סע
 -וקעג ןיהַא זיא ןעדאפדלַאנ רעדייא ךָאנ ,ןעינעמור ןיא ןעננולעטש

 רעטײרּפשרעּפ רעד ןעמונענ ךיז טָאה ךילניישראוו ןופרעד .ןעמ

 עג ןעינעמור ןיא ןעמוקנָא ןייז ייב טָאה ןעדאטדלָאנ זא ,קורדנייא

 ןעבענעג רע טָאה ייז טימ ןוא ,ןעלקניפ ןוא ן'רענדארג ןעפָארט
 - ,רעקיטש עטשרע ענייז

 א סלא ןעגנורעניארע ענייז ןיא סע טלהעצרעד אקסעלונַאמ

 -יטש ןעדאפדלַאנ עטשרע יד ּךָאנ ןעקנעדעג סָאװ ,עלעיפ ןוא טקאפ
 טינ זיא סָאד רָאנ .קורדנייא ןעבלעז םעד רעטנוא ךיוא ןענייז ,רעק

 רעד זיִּב עַּפורט ס'נעדאפדלָאנ ןיא ןעוועג טינ זיא לעקניפ ,גיטכיר
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 | .טסעראקוב ןיא רעבירא זיא טאיראסימַאק רעשיסור

 -ימָאק רעד עּפורט ס'נעדאפדלאג ןיא ןיירא ךיוא טמוק דלאב |
 טנרעלעג ךיז טָאה ןוא ררושמ א ןעוועג זיא רע .טאלבנייוו רעק

 עזָאלנרַאז סָאד ןערָאװעג ןעלעפענ רעסעב זיא םהיא רַאנ ,הטיחש

 טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא רעגניז-רעלעק יד ןופ ןעבעל עכילהערפ ןוא
 טנעקענ טינ רעבא רע טָאה ןופרעד .געוװ ןעניזַאד םעד ףיוא ןהעג

 א ןענעוו ןעטכארט ןעמונעג טָאה רע ןוא ,בייוו ןייק ןייז סנרפמ

 רע ןוא ,דמש םוצ טדערענוצ םהיא טָאה רענראז-המשנ א .תילכת

 -עגניירא זיא ןוא ,טסערַאקוב ןייק ןערהַאפעג קעווצ םעד טימ זיא

 ןעוועג עפש יד זיא רעטאעהט ןיא .עּפורט ס'נעדאפדלַאנ ןיא ןעלאפ

 ,סבילהערפ א רהעז ןעוועג זיא ןעבעל סָאד ןוא סיורג

 זיא רע .נידייל ןעסעזעג טינ טייצ רעד רעטנוא זיא רענדארג

 ןיא ןערָאװעג גידעבעל יוזא זיא סע רעדייא ןעדאפדלָאג ןופ קעווא
 -נירגעג ןעטרָאד ןוא יסַאי ןייק ןערהָאפעגקעװא זיא רע .טסעראקוב

 טינ טלָאמעד ןיא הדבכה סיורג ןייק .עינאּפמַאק ענעגייא ןא טער

 א ןיא בוטש-רעטניה יד .רעטאעהט א ןיילא ןענעפע וצ ןעוועג
 סָאװ ןעשַארג עכילטע יד ןוא ,וצרעד נונעג רעביא ןעוועג זיא קנייש

 רענדארג יוו ַאזַא טָאה נאלסיוא ןיא ןעבָאה טפראדעג טָאה ןעמ

 עסַאק רעד ןיא טָאה רענעי .הולמ א ייב ןענירק טנעקעג נידנעטש

 -רעטנורא לכ-םדוק טָאה רעכלעוו ,ןעשנעמ א םענייז טצעזענניירא

 יד זיא ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,ןעטנעצַארּפ יד ןוא בוח םעד ןעמונעג

 עניטיונ יד ןעוו ןוא .טרעכיזענ רענינעוו רעדָא רהעמ ןעוועגנ האולה

 יר זיא ,ןאהראפ ןענייז ןעשַארג עכילטע עניטיונ יד ןוא ןעטפערק
 .טימ ליפא ךָאנ .ןעסעיּפ ןענעוו ןעבילבענ רַאָנ גרָאז עניצנייא

 ןיא .ןעבעגנ הצע ןא זיא סע יו טנעקעג ךיוא ךיז ןעמ טָאה רעקיטש

 טּרפב ,רָאטיױא ןא ןופ תוכז םעד טנעקרענא טינ ןעמ טָאה ןעינעמור

 -נעמאזוצ רעדא ענעמונעג ןעוועגנ ןענייז רעקיטש עטשרע יד ןעוו

 טָאה רענדארג ,עזארּפ לעסיבא טימ ךאלדעיל עכילטע ןופ טלעטשעג

 ס'נעדאפדלָאנ טימ ןעבענ הצע ןא טנעקעג גנירג ןפוא אזא ףיוא ךיז

 .טלעיּפשענ רעהירפ טָאה רע עכלעוו ז ;4,,רעקיטש
 .ןייז טנעקעג טינ טייקגירעווש עסיורג ןייק טָאה עפורטיישנימ

 עֶנעקַאָבעֶגייִג ןעוועג ןעֶנייֵז ,טלעיּפשעג טלָאמעד ןעבָאה סָאװ ,עלא
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 .טדָאטש רעדעי ןיא ןענופעג ךיז ןעבַאה עכלעזא ןוא ,ןערַָאיטקא

 רעד טריסנַאניפ יסאי ןיא טָאה גנומהענרעטנוא ס'רענדארג |

 -ידיא םענעגייא ןא ןעגירקעג טָאה יסאי ןוא ,טָאר ץירָאמ רעקנייש
 : ,רעטאעהט ןעש

 -רעבירא דלאב טָאה רענדארג סָאװ שיטסירעטקאראכ זיא סע

 וצ עּפורט רעטסעראקוב ס'נעדאפדלַאג ןופ ן'אקסעלונַאמ ןעמונעג

 טָאה רע ןעכלעוו בעילוצ אקסעלונַאמ לענילעז ןעניבלעז םעד ,ךיז
 ,ןענאמרעבליז טדערענבא ךיוא טָאה רע .ןעדאפדלַאג טימ ןעסירוצ
 רכש ןוא ,ןעטייקניהעפ-סטפעשעג ןעזיוועגסיורא טָאה רעכלעוו
 ןפוא אזא ףיוא ,םהיא טימ ןעוועג רעהירפ ןופ ןיוש זיא ןײטשדלָאנ

 יד ןופ עכילטע טימ ןעמהירעב ךיז טנעקעג יסאי ןופ עּפורט יד טָאה

 -עג טינ ןפוא םושב ךיז טָאה ןוא טייצ רענעי ןופ ןעטפערק עטסעב

 | ,עּפורט רעטסעראקוב רעד ראפ ןעמהעש טפראד
 ךיז טימ טָאה רענדארג סָאװ ,ןעסעיּפ עכילטע עטשרע יד רָאנ)

 -עג םלוע םעד טָאה ןעמ ןוא ןערָאװעג טלא דלאב ןענייז טאהעג

 לָאמא רענדארג טנעלפ רעגניז-רעדעיל סלא .עיינ ןעבענ טפראד

 -דלאנ רעבא ,ליװעדָאװ םעניילק םענענייא ןא ךיז ראפ ןעביירשנַא

 ןוא ,רעקיטש ראפ םרָאפ עסיוועג א ןעבעגעג ןיוש טָאה ןעדאפ

 ןיא זיא טייצ רעד םורא ,ןעפאש טנעקעג טינ ןיילא רע טָאה עכלעזא

 יד ןוא ,רעלפוס סלא רענייטאל ףסוי ןיירא עינאּפמַאק רעסאי רעד

 -ענ ךיז ןעבָאה עינאּפמָאק רעד ןופ ןוא רָאטקעריד םעד ןופ ןעניוא

 יד ףיוא ךיז טהעטשרעפ סָאװ ןאמ םוצ סלא ,םהיא וצ טעדנעוו

 ,ךאלטניּפ עצראווש

 (1885) רעסאי א רענערָאבעג א ןעוועג זיא רענייטאל ףטוי
 רָאנ ,גנוהיצרע עשידיא א ןעגָארקעג רהַאי ןהעצבעיז זיב טָאה ןוא
 טָאה רע ןוא ןיהא טכיירגרעד ךיוא טָאה הלכשה ןופ עילאווכ יד
 ןיא ןעמוקנָא ס'נעדאפדלַאנ טימ .תוינוציח תומכח וצ ןעמונעג ךיז
 -רעטאעהט ןעביירש וצ קשח א טקעוװרעד םהיא ייב ךיז טָאה יסאי

 ,ןעסעיּפ ןיא קחוד א טלהיפרעד טָאה רענדארג ןעוו ןוא ,רעקיטש
 יד עטנעי, קיטש ןעטשרע ןייז טימ ןעמוקעגסיורא רענייטאל זיא

 ןופ ןעכאמרעביא ןעמונעג רע טָאה םעדכַאנ רלאב ",ןירעטָאנרעּפיּפ

 סָאװ ,קיטש עשידיא א "לאימולש ןאהטאנ , עסעיּפ רעשטייד רעד
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 ןעדאפדלַאנ ןוא ,"םעקלעמש ?אומש , ןעבעגעג ןעמָאנ א טָאה רע
 -על ינוק עדייב , סראפ ןעטנאקעב םעד טכאמעג ןופרעד דלאב טָאה
 - ".סלימ

 יורפ א ןענירק וצ ןעזיוורעד ןעדאפדלַאג טָאה טייצ רעד ןיא

 יד ןעבָאה ,טנַאזענ ןיוש יו .טסעראקוב ןיא ענהיב רעד ראפ

 עשידיא ?ייוו .ןעילַאר-עיורפ טלעיּפשענ ל?ליבסנאמ טייצ עטשרע

 רעייז ןעלעטשוצנייא טאהעגנ ארומ ןעבַאה ךאלבייוו ןוא ךאלדיימ

 ,טאהעג טינ ןעמָאנ ןעטונ ןייק טָאה רעטאעהט רעד .עיצַאטוּפער

 עטסיימ יד .טנעמעלע רעטסבערנ רעד ןעוועג ןענייז רעכוזעב יד

 א ראפ ןוא ,ןעגנוי-רקפה יו טרהיפענפיוא ךיז ןעבָאה ןערָאיטקא

 -ידיא רענידטלַאמעד רעד ףיוא ןהענוצפיורא לעבייוו רעדָא לעדיימ

 -יווצ קנייש ַא ןיא ןהענ וצ יו רעסעב טינ ןעוועג זיא ענהיב רעש

 ,סיורג יוזא ןעוועגנ זיא ננארד רעד רָאנ .עינאּפמַאק רעטכעלש ןעש

 רעד ןופ תועינצ ענערָאבעגנייא יד ןעמוקענייב וליפא טָאה רע זא

 ירפ עטשרע יד זא ,רעווש ןעוועג רָאנ זיא סע יורפ רעשידיא

 א ךיז ןעבָאה םעדכַאנ דלאב ןוא ענהיב רעד ףיוא ןעזייוו ךיז לָאז

 .ןעטייז עלא ןופ ןעיורפ ןָאהטענ טָאש

 / 4 יורפ עטשרע יד ןעווענ זיא רעוו

 -סאה יוזא ןעמוקעג ןענייז טייצ רענעי ןיא ןעסינעהעשעג יד

 -עטניא ןוא עניטכיוו אזא וליפא זא ,ערעדנא יד ךָאנ ענייא גיט

 -עדעישרעפ ןופ שרעדנא ןעבענעגנרעביא טרעוו גנוריסאּפ עטנאסער

 שטיוורוה רעביירש-ןעמארד רענעברַאטשרעפ רעד .ןענָאזרעּפ ענ

 -נערבפיורא ראפ טידערק רעד טמוק םהיא זא ,טלהעצרעד רימ טָאה
 טייצ רעד וצ רעבא .ענהיב רעשידיא רעד ףיוא יורפ עטשרע יד ןענ

 -אעהט ןעשידיא ן'טימ ןעדנוברעפ טינ רַאנ ןעמַאנ ןייז ךָאנ זיא

 רענייז טימ ךיז רע טזייוו םורא םישדח עכילטע ןיא טשרע ןוא ,רעט

 .עּפורט א

 ,אקסעלונַאמ נילעז רעביא זנוא טינ ,ןעננורעניארע ענייז ןיא

 אזַאר ןעוועג ןיא ענהיב רעשידיא רעד ףיוא יורפ עטשרע יד זא

 רעטאעהט עשידיא סָאד רעדייא זא ,טלהעצרעד רע .,ןאמדעירפ

 ןעננוזעג ןוא טצנַאטענ ןאמדעירפ אזָאר טָאה ,ןעזיוועב ךיז טָאה

 -ענ טינ רעבירעד ךיז טָאה 'יז ,סעפאק רעלַאּפָאניטנאטסנַאק יד ןיא
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 -אוועג זיא יז ןוא רעטאעהט ןעשידיא ן'ראפ ןעמהעש וצ סָאװ טאה
 ם'נעדאפדלָאג ןיא קעווא זיא ןוא עסירטקא עשידיא עטשרע יד ןער

 ,עפורט
 -לָאנ ןוא ןאמרעקוצ לעדנימ זא ,טעטּפיוהעב ןאמרעקוצ רעזייל

 -רנעמש , ייב ןיֹוש ןוא סעסירטקא עטשרע יד ןעוועג ןענייז עציד
 .ענהיב רעד ףיוא ןעזיוועג ךיז ייז ןעבָאה "קיר

 סָאװ ,ןעשנעמ-רעטאעהט ייב קורדנייא רעניימענלא רעד רָאנ

 -טקא עטשרע יד זא ,ןעוועג זיא ,טייצ ענעי טקנעדעג טוג ןעבָאה
 טסואוועב רעסעב רעטעּפש זיא יז יו רעדָא ,הרש ןעוועג זיא עסיר
 ,םראק אזָאר ןופ רעטומ יד ,ּפראק עיפַאס ןעמַאנ ז'רעטנוא ןערָאװעג
 ,רעטסיזמוא ןייק טינ זיא קורדנייא רעגיזָאד רעד ןוא

 -עגניירא טָאה ןעדאפדלָאג זא ,טרעהרעד טָאה רענדַארג ןעוו

 -ענֹנָא ןוא טהורענ טינ רע טָאה ,רעטאעהט ןייז ןיא יורפ א ןעגירק
 רעכלעוו ,ןײטשדלַאג רכש .טכיל טימ יורפ א ןעכוז וצ ןעביוה
 וצ ןעפורענסיורא ךיז טָאה ,םהיא טימ ןעמאזוצ טלעיּפשעג טָאה

 ןיירא הרש זיא םהיא קנאד ַא ןוא ,יורפ א ןענירק םהיא ןעפלעה
 טָאה ,ןהעשעג זיא סָאד רעדייא רָאנ ,עינאּפמַאק ס'רענדארג ןיא
 וצ לָאז יז זא ,גושטנעמערק ןיא בייוו ןייז וצ ןעבירשעג רענדארג

 ןיירא יז זיא ןעמוקענ זיא יז יו ךיילנ ןוא ,יסאי ןייק ןעמוק םהיא

 טימ ןעמוקעננָא זיא ןײטשדלַאג ןעוו ןוא .עינאּפמָאק ןייז ןיא
 - .טלעיּפשעג רענדארג יורפ ןיוש טָאה ,הרש

 ןעוועג טינ טויבעד ס'הרש זיא סיורא ךיז טזייוו סע יו רָאנ
 רהעז זיא ענהיב רעד ףיוא טירטפיוא רעטשרע רהיא ןוא יסאי ןיא

 ,טנאסערעטניא
 טימ ענהיב רעד ףיױא לָאמ ןעטשרע םוצ ןענעישרע זיא יז

 -עגוצ זיא ןעדאפדלָאג רעדייא ךָאנ ,עינאּפמַאק רעטשרע רעד רַאג
 -אפדלָאנ ןעוו ,ץַאלַאנ ןיא ןעווענ זיא סָאד .טסעראקוב וצ ןעמוק

 ןיא .ןערָאיטקא ןעבלאהטירַד ןופ ןענַאטשעכ זיא עינאּפמַאק ס'נעד
 -ךלָאנ יוזא יו ןעבירשעב ןעוועגנ ןיוש זיא לעטיּפאק ןענידרעהירפ א
 טָאה רע ,ץַאלַאנ ןיא גנולעטשרַאפ עטשרע יד ןעבעגעג טָאה ןעדאפ

 רע ןוא ,טנַאמרעּפ טָאה רע יו ,ןעטפערק רהעמ ןעבָאה טפרַאדעג
 ןעלאפעג קילב ןייז זיא ץַאלַאג ןיא .טכיל טימ טבוזעג ייז טָאה
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 עבלעוו ,הרש ןעמָאנ ן'טימ עקרעטיינ א ,עלעדיימ עננוי א ףיוא
 סיז רהיא ראפ .לעכ'לוק ןעסיז א טימ טנעכייצעגסיוא ּךיז טָאה
 שינעמור א זיא סָאד ",אקיראסאּפ , ןעפורעג רהיא ןעמ טָאה ןעגניז
 טכארבעג טָאה ןעדאפדלַאנ ןוא .עלעניופ טיידעב סָאװ טרָאװ
 םעד ןיא לָאר א ןעלעיּפש וצ טניליוועגנייא טָאה יז זא ,וצרעד
 ןיא טָאה יז .ןעלעטש וצ ןעבילקעג ךיז טָאה רע סָאװ ,קיטש
 -ראה ן'טימ טרעלקרע טָאה רעטומ רחיא רַאנ ,טלעיּפשעגבַא דנעבָא
 ןעלעיּפש רחעמ רעטכָאט רהיא ןעזָאל םינ טעװ יז זא ,טרָאװ ןעב
 דנעבא םענעי ּךָאנ ךיז טָאה ענהיב רעד טימ ךודיש ס'הרש ןוא

 ,ץַאלַאג ןיא טגידנעעג

 ןוא ןעלעיּפש וצ טאהעג קשה אקוד טָאה חרש עגנוי יד רעבָא
 ןעבָאה תונעט יד רָאנ ,ןעמאמ רהיא טימ ט'הנעט'עגניירא טָאה יז

 -ךע שירָאנעטאק טָאה רעטומ יד ןוא ןעפלָאהעג טינ רָאג רהיא

 -עג טינ רעטאעהט ןייק רָאט רהיא ייב זיא יז ןמז ?כ זא ,טרעלק
  ןָאהט ןענעק יז טעוװ ,ןעבָאה הנותח טעװ יז ןעוו רָאנ ,ןערעוו טכאד
 ,ליוו יז סָאװ

 סָאװ ,?ייהטרוא םעד ןע'נעדאפדלָאנ ןעסיוו טזָאלעג טָאה הרש
 ןעשידיא ןופ רעדנירג רעד ןוא ,ןעבעגעגסיורא טָאה רעטומ רהיא

 טָאה ןוא ןערָאיטקא ייווצ ענייז ןעפורעגנעמאזוצ טָאה רעטאעהט

 -רארג ,בייוו א טאהעג טָאה ןיילא רע .טַאר א ןעטלאהעג ייז טימ
 רכש ןיא ןפוא אזא ףיוא ןוא רעטבייוועב א ןעוועג ךיוא זיא רענ

 טנעקעג רהיא טימ טָאה רעכלעוו רעגיצנייא רעד ןעוועג ןײטשדלַאג
 -ךלָאג ,ענהיב רעד ראפ רהיא ןעניוועג וצ קעווצ ן'טימ ןעבָאה הנותח
 ןָאהט סע לָאז רע זא ,טדערענרעביא םהיא ןעבָאה רענדארג ןוא ןעדאפ

 ,חאצמח א יוװ ןעגנולקעג סגנאּפנָא סָאד טָאה סיוא טזייוו סע יו רָאנ

 זיא ,םורא םישדח עכילטע ןיא ןעזיוועגסיורא ךיז טָאה סע יו רָאנ

 טימ טָאה ,ץַאלַאג ןייק ןערהָאפעגרעבירא עקאט ןײטשדלַאג רכש

 .ןעלעיּפש יסאי ןייק רהיא טכארבעג ןוא טאהעג הנותח רהיא

 רעיינ א ןעזיוועג טסעראקוב ןיא ךיז טָאה טייצ רעד םורא

 ,ןערָאיטקא עּפורט דעיינ א טימ ראינעּפערטנא

 ,שטיווריה חשמ ןעוועג זיא סָאד

 -אנ -.ואֿפסינַאטס ןיא ןערָאװעג ןערָאבענ זיא שטיוורוח השמ
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 -יריא א ןענַארקעג טָאה ןוא ןערעטלע עמורפ ייב ,1844 ןיא ,ןעיציל

 תובישי ןיא טנרעלענ רע טָאה רהַאי ןהעצפופ זיב .גנוהיצרע עש
 רעד ןיא רָאנ ,הטיחש ןענרעל ןעמונעג ךיז רע טָאה םעדכָאנ ןוא
 ךיז טָאה רע ןוא הלכשה רעד ןופ ןערָאװעג טּפאכעג רע זיא טייצ

 רע טָאה רהָאי ןהעצטכא וצ ,םידומל עניטייז טימ ןעבענענבָא
 ןערָאװעג זיא ןוא ןעינעמור ךָאנ קעווא זיא ןוא ןעיצילאנ טזָאלרעפ

 -יוהעגנַא רע טָאה 1871 ןיא ,יסאי ןיא שיאערבעה ןופ רערהעל א

 עכלעוו ,שינעמור ןוא שיאערבעה ןיא גנוטייצ א ןעבעגוצמיורא ןעב
 טינ נלָאפרע ןייק טָאה יז רַאנ ,(טייצ יד) "לוּפמיט , ןעסייהעג טָאה
 קעווא רע זיא גנע וצ ןערָאװעג םהיא ראפ זיא יסאי ןעוו ,טאהעג
 א ןעווענ זיא רע זא ,טעטּפױהעב טָאה שטיוורוה ,טסעראקוב ןייק

 ןוא טעטיזרעווינוא רעטסעראקוב םעד ןיא עיפארנַאעג ןופ רערהעל

 -עפָארּפ לעטיט ן'פיוא עיזנעטערּפ יד ןעמונעג ךיז רע טָאה ןופרעד

 טינ ןיא תושממ א טָאה עיזנעטערּפ עניזַאד יד טייוו יו .רָאס

 א ןופ רָאטקעריד א ןעוועג זיא רע זא ,זיא רעכיז רָאנ ,טמיטשעב
 -אקוב ןופ םיתב ילעב עשידיא יד .טסעראקוב ןיא עלוש רעשידיא

 ןעדעירפוצ ןעוועג טינ זיא סע סָאװ בעילוצ םהיא טימ ןענייז טסער
 ךיז טָאה רע .לעטש ןייז ןופ טגנַאיענסיורא םהיא ןעבָאה ייז ןוא

 ןוא ןפוא ןעטסשעראנ עמאס ן'פיוא טנעכערעגבָא ייז טימ ראפרעד

 .ט'דמש'ענ ךיז טָאה

 -יא ַא ןופ ןעכוז טפראדעגנ הנויח ןייז טָאה סָאװ רענייא סלא

 ביוא ןוא ןָאהט טנעקעג טינ סטוג ןייק םהיא סָאד טָאה עלוש רעשיד
 םהיא ןעלעוו רענרַאזרעפ-המשנ עכילטסירק יד זא טראוורע טָאה רע

 םורא ןוא .,טרַאנעג ןובשח ןייז ןיא ךיז רע טָאה ,ףליה ֹוצ ןעמוק

 "וב ןיא רעטאעהט ןייז טעדנירנענ טָאה ןעדאפדלָאג סָאװ טייצ רעד

 ןוא גנולענק א ןהִא ןעננאגעגמורא שטיוורוח השמ זיא ,טסעראק
 | .ךיז ןעמהענ וצ סאוו וצ ,טסואוועג טינ טָאה

 -עזענ זיא טאיראסימאק רעשיסור רעד סָאװ טייצ עצרוק יד

 טכאמעג רעטאעהט ןעשידיא ןיא ןעמ טָאה טסעראקוב ןיא ןעס

 שטיוורוה השמ ןעניואוואב טָאה סָאד ןוא ןעטפעשענ עדנעצנעלג

 | | - ,דלעפ ןעיינ ן'פיוא לזמ ןייז ןעריבורּפ וצ

 "אקוב ןיא רעטאעהט א טנעפעעג רע טָאה 1878 ןיא חסּפ ךָאנ
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 רעכלעוו ,דלַאננהעש אבא ןופ ןענַאטשעב ןיא עּפורט ןייז ,טסער

 -רעה ,ךייהט השמ ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןעזיוועב טלָאמעד ךיז טָאה

 ,ןײטשדלַאג עסיוועג א ןוא נרעבנעדלַאג לעש

 "ונענ ,"לענניא עשיליוּפ סָאד , ןעוועג זיא קיטש עטשרע וייז

 ייברעד ,ןעמַאנ ןעניבלעז םעד רעטנוא קרעוו ס'יקצעניל ןֹופ ןעמ

 וצ טינ רָאנ טָאה קיטש עגיזָאד סָאד זא ,ןעקרעמעב וצ גיטיונ זיא

 ןעבירשעגנָא טָאה שטיוורוה סָאװ ,"?ענניא ןעשיליופ , ן'טימ ןַאהט

 -רעּפער ןיא ןעבילבעג םויה דע זיא סָאװ ןוא רעטעּפש ןערהַאי טימ

 ,ראוט

 -נאב , קיטש עטייווצ א ןעבירשעגנָא רע טָאה םעדכַאנ דלַאב

 קיטש עטירד א ןוא ןעלאפעגכרוד סואמ זיא יז רַאנ ,"ןאריט ייק
 .שינעמור ןופ גנוצעזרעביא ןא ,"לעזניא עטסיוו יד

 "וקנָאק א ןעבָאה ֹוצ ןעוועג ןעלעפעג טינ זיא ןע'ןעדאפדלָאנ
 רע טָאה ,םהיא ןופ ןערעוו וצ רוטּפ ידכ ןוא ,טייז רעד ייב טנער

 טפארק טּפיוה יד ןעוועג זיא רעכלעוו ,דלָאננהעש אבא ךָאנ טקישעג

 ,ךיז וצ ןעמונעגניירא םהיא טָאה ןוא עּפורט סע'שטיוורוח ןוֿפ
 -ןעטלאה טנעקעג טינ עּפורט יד ךיז טָאה דלַאגנהעש אבא ןהָא

 ,ןערָאװעג ןעלאפוצ ךיילנ זיא יז ןוא

 -קעריד .סיֹוא ראפ טכאמענ טינ ן'שטיוורוה טָאה סטָאד רעבַא

 טָאה רע ןוא טכוזרעפ רעטאעהט ןופ םעט םעד ןיוש טָאה רע .,רָאט

 ראפ זיא טסעראקוב ןיא .,סע טסע ןעמ סָאװ טימ טסואוועג ןיוש

 -ענקעווא ךיז רע טָאה ,ןעבילבעגנ טינ ץאלּפ ןייק השעמ תעב םהיא

 ,טדעטש עשינעמור ערעדנא יד רעביא טזָאל

 ןוא רענדארג טימ ןעפָארטעג ךיז רע טָאה ץניוַארּפ רעד ףיוא

 האנש א טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג עדייב ייז ןענייז טציא יוװ יוזא

 ןוא עינַאּפמַאק ןייא ןעסָאלשעג ןעמאזוצ ייז ןעבָאה ןעדאפדלָאג וצ
 ,קלב םהיא טימ ןענרעל וצ טסעראקוב ןייק קירוצ ךיז טזָאלעגקעװא

 ןופ ןעמַאנ ןעטלעּפָאד םעד ןענַארטעג טציא טָאה עּפורט יד

 ןעמונרעפ ךיוא ָאד טָאה רעטצעל רעד ןוא ,שטיוורוח ןוא רענדארג

 ןעמוקעג ךיוא ןזיא ייז טימ ןעמאזוצ ,רעלעיּפשיוש סלא ץאלּפ ַא

 | ,ןאמדעירפ עלעווייפ

 -וצ ןעזיוה טנעקעג טינ ןעבַאה רענדארג ןוא שטיוורוח רעבָא
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 עג עדנעצנעלנ ןייק ןעבָאה ייז זא ,ןהעטשרעפ ףראד ןעמ ,ןעמאז

 וצ טאהעג ?עיפ רהעז טָאה ךָאנ וצרעד ןוא טכאמענ טינ ןעטפעש

 -וא סָאד ראפ טנעכערעג ךיז טָאה ייז ןופ רעדעי סָאװ ,ןענָאז

 רָאנ ןעסירעג רָאנ טינ ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,לעסיוטש ןופ עטסרעב

 ןענייז ןעגעלשעג יד .נעלשעג א וצ ייז ייב ןעמוק טפָא טנעלפ סע

 טהעז ןעמ ןעוו : לעטרעוװ א ןערָאװעג זיא סע זא ,טפָא יוזא ןעוועג

 ייז זא ןעסיוו ןעמ לָאז ,סאנ ןיא ךיז ןערעגלאוו סרעדניליצ ייווצ

 .סעשטיוורוה ןוא סרענדארנ ןענייז

 ךיז ןעבַאה ייז ןוא ןעטלאהנָא טנעקעג טינ גנאל טָאה סָאד

 . ןיא ,עּפורט עיינ א טלעטשעגנעמאזוצ טָאה שטיוורוה .טלייהטוצ

 גרעבנירג לאלצ ,עטָאלראש רעטכָאט ןייז ןיירא ןענייז סע עכלעוו

 רעד ייב גנאל ןענייז עכלעוו ,ערעדנַא ןוא (םעדייא ןייז רעטעּפש)

 אבא קירוצ ןעגַארקענניירא ךיוא טָאה רע .ןעבילבענ טינ ענהיב

 "רעב ןיא ,ץניװָארּפ רעד ףיוא ךיז טזָאלענקעװא ןוא דלאננהעש

 זיא סָאד ,עסירטקא עיינ א ןעמוקענוצ עפורט רעד וצ זיא טאל

 הנותח טָאה דלָאגנהעש רעכלעוו טימ ,אראלק רעדָא הרש היח ןעוועג

 ןעביוא םעד ןעמונרעפ עדייב ייז ןעבָאה טייצ עננאל א ןוא טאהעג

 .ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ןָא
 -נָאק ןעבעג טזאלעגקעווא ךיז ןעבָאה בייוו ןייז ןוא רענדארג

 "עג טָאה רע .ןעדאפדלָאג ראפ ןַאהמענ סע טָאה רע יוװ ,ןעטרעצ

 -וצ ןעטרעצנַאק יד ןעלעוו רענדארג .סרמ טימ ןעמאזוצ זא ,טפָאה

 ןיא זיא גנוטלאהרעטנוא טרָאס רעגיזָאד רעד רָאנ ,רענידעבעל ןהענ

 ןערהַאפעגקעװא עדייב ןענייז ייז ןוא סיורא עדָאמ ןופ רהָאי רַאּפ יד

 ,לָאּפַאניטנַאטסנָאק ןייק

 ,ןעשטיוורוה טימ טכאמענ תופתוש טָאה רענדארג רעדייא

 טָאה רַאטקעריד סלא .יסאי ןיא עּפורט ענענייא ןייז טאהענ רע טָאה

 ןעגנולעטשרָאּפ ענייז זא ,טנעקעג טָאה רע סָאװ ץלא ןַאהטעג רע
 טדערענבָא רעביראד טָאה רע ןוא םלוע םייב ןעמהענסיוא ןעלָאז

 ,ןײטשדלַאג רכש ךרוד טקריווװעג ןוא ןעדאפדלַאג ןופ אקסעלונאמ

 רַאנ .ענהיב רֶעד וצ הרש לעבייוו עננוי ןייז ןייז ךנחמ לָאז רע זא

 םלוע רעד ןעוו ,ןעגָארטרעּפ טנעקעג טינ רע טָאה רעלעיּפשיש סלא

 טנעקעג טינ טָאה ,רענדראג .סרמ ןוא אקסעלונאמ טרידָאלּפא טָאה
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 חרש טקנעשעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעטנעמסידַאלּפא יד ןענַארטרעּפ
 -יווצ האנק יד ,(ּפראק עיפָאס סלא טסואוועב רעטעּפש) ןײטשדלַאג
 זא ,סיורג יוזא ןערָאװעג זיא סעסירטקא יד ןוא ןערָאיטקא יד ןעש
 ,ןעמאזוצ ןהעטש טנעקעג טינ רהעמ ןעבָאה ייז

 -עג עּפורט יד ןיא סרענדארג יד ןופ ןערהַאפבָא ן'טימ רָאנ
 -עג עינאּפמַאק רעד ןופ טּפיױה רעד זיא טציא ןוא ,יסאי ןיא ןעבילב
 ןופ .ןעמַאנ ןייז ןעגָארטעג טָאה יז ןוא אקסעלוגאמ גילעז ןערָאװ
 .ןעוועג טינ העינמ ןייק טציא ןיוש זיא סעסירטקא ןוא ןערָאיטקא
 טפראדעג טינ ונייחהש ןייק רהעמ ןיוש ןעמ טָאה טייצ רעד ןיא
 יוזא .עסירטקא עשידיא רעדַא רָאיטקא ןעשידיא א ףיוא ןעכאמ
 דרע רעד רעטנוא ןופ יו ייז ןענייז ןענער א ךָאנ ךאלמעווש יו
 רָאג זיא סעסירטקא ןוא ןערָאיטקא ןופ ?יטעצ רעד .ןעפקאוועגסיוא
 ענהיב יד רעדייא ,רעשביה א רָאנ ןעסקאוועגסיוא ךשמ ןעצרוק ןיא
 -טע טלהעצעגנָא ןיוש ןעמ טָאה ,ייווצ וצ רהָאי א ןערָאװעג טלא זיא
 ןענעגעגעב יוזא .סנירעלעיּפשיוש ןוא רעלעיּפשיױש גילדנהעצ עכיל
 טייצ רעד ןיא ,ןעינעמור ןיא טדעטש ענעדעישרעפ יד ןיא ןיוש רימ
 ,אריּפאש ,ןײטשדלַאג ,רענדארג : געירק ןעשיקרעט שיסור םעד ןופ
 -נייוו ?ארשי ,ןאמקילנ ?כימ ,ןאמרעבליז ,ןאמרעקוצ ,אקסעלונאמ
 -נעזָאר ,?עקניפ השמ ,דלָאגנהעש אבא ,עקיוב ,ךייהט חשמ ,טאלב
 ,ץירק סירָאמ ,גרעבנייוו ,רעזייּפש ףלַאװ ,יקסווַאקאוויּפס ,נרעב
 פעווייפ ,נרעבנירג לאלצ ,ןאמנרעב ,דנַאמייד חחמש ,ץראווש רעזייל
 סָאװ ,ערעדנא עלעיפ ךָאנ ןוא ,ןיײטשנעטרַאג ,ןאמלעדע ,ןאמדעירפ
 פיטעצ רעד ךיוא .ןעטלאהעג טינ גנאל ענהיב רעד ףיוא ךיז ןעבָאה
 ייווצ עטשרע יד ןופ ךשמ םעד ןיא זיא ענהיב רעד ףיוא ןעיורפ ןופ

 יד טלָאמעד ןיוש רימ ןענענענעב יוזא .ןעסקאוועגסיוא שביה רהֶאי
 ץראווש אטענא ,ץראווש עטערַאגרַאמ ,ןאמדעירפ עזָאר : סעסירטקא
 ןייטשדלַאג הרש ,ןאהטַאנ הרש ,עצידלַאג ,(בייוו עטשרע סלעקניפ)
 ,ןאמרעקוצ ?עדנימ ,רענדארג עטענא (ּפראק עיפָאס רעטעּפשו
 -אלק ,דארלעסקא עזָאר ,(גרעבנירג רעטעּפש) שטיוורוה עטָאלראש
 ןוא (ןייטשלעדע רעטעּפש) ןייטשלעקניפ ענילַאּפ ,דלַאננהעש אר
 אקסעלונאמ יורפ ןערָאװעג רעטעּפש זיא עכלעוו ,רעטסעווש רהיא
 "וימ עגנוי א ןעוועג וליפא טלָאמעד ןיֹוש זיא סע .ערעדנא ךָאנ ןוא
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 ןעגניז ןוא ענהיב רעד ףיוא ןעניישרע טנעלפ סָאװ ,דניק א ,עלעד

 -עב ךיוא טציא זיא יז ןוא ,ןעסייהעגנ יז טָאה רעסקאל ,ןעטעלּפוק
 .ענהיב רעד ףיוא ןעמַאנ םעד רעטנוא טנאק

 עכילטע ךָאנ ןעפאשעג ןעדאפדלָאנ טָאה טייצ רעד רעטנוא
 עגיזַאד יד ,עגידרעהירפ יד יוװ טינש ןעגיבלעז ן'פיוא ,םעקטערעּפא
 -יב עשיוג  ןופ ןערָאװעג טכאמענרעביא טציא ןענייז סעקטערעּפא

 -יטש ענייז .רוטארעטיל ףיוא סעיזנעטערּפ םוש ןהֶא רעקיטש עניל

 "רענרעה טימ ןאמ א, : ןעוועג ןענייז טייצ רעגיזָאד רעד ןופ רעק

 דיווצ םיצל יד) ןעטקא יירד ןיא "זָאלב סורדוט , ,ןעטקא יירד ןיא

 ,("יוד סורדוט , קיטש עגיזָאד יד ןעפורעג ןעבָאה ןערָאיטקא יד ןעש
 -ַאז טָאה רעטעּפש ןערהָאי טימ) ןעטקא יירד ןיא "הלכ עמוטש יד,
 ן'טימ ענעצס עצנאג יד ןעמונעגסיורא ןענאד ןופ יקסוועראטאל

 -ניירב ,, ,("רוחב הבישי, ןייז ראפ ןעציוו עלא טימ ןוא יאבנ ןוא יבר

 ,"וקירעקוק-ינ ,עמ-ינ עביינ , ",ןירעכאמ ףושיכ יד, ,"קאזָאק עלעד

 -ייז רעקיטש עטשרע יד רָאג ךיוא יו עניזָאד יד .ערעדנא ךָאנ ןוא

 טימ טסייה סָאד ,בָאנוצ א טיִמ ןערָאװעג טלעטשעג גידנעטש ןענ

 ןעבעגעגוצ "קירדנעמש , וצ זיא ,לשמל יוזא, .ליװעדָאװ םעניילק א

 "ראטאק רעד, -- קיטש רעדנא ןא וצ ,"רעסאוו זָאלג א, ןערַאװעג

 .ןעכיילג סאד ןוא "דעלעבעווש יד, --- רערעדנא ןא ךָאנ ֹוִצ
 ינעמארד יד ןעשיווצ ןעוועֶג טלָאמעד זיא גהנמ רעד יוװ ןוא

 וט ייקנאב , םעד טכאמעגרעּביא ךיוא ןעדאפדלַאג טָאה רעביירש

 "ער ןייז ןיא ייז ןעמונעגניירא ןוא "לעזניא עטסיוו יד , ןוא "ןאד

 יאפדלָאנ זא ,ןעקרעמעב וצ יאדכ רשפא זיא ייברעד ,ראוטרעּפ

 .םעשטיוורוה יו גלַאפרע רהעמ טאהעג טָאה "ןאריט ייקנאב  ס'נעד

 -אּפמול  ןעבעגעג טייצ רעד רעטנוא רענייטאל טָאה יסאי ןיא

 עבעיל יד, ןוא (ןעשינעמור ןופ טצעזרעביא) "סודנובאגאוו סויצ

 | ",םילשורי ןופ

 ןופ ןעמונעג ןעוועג זייוולייהט זיא "םילשורי ןופ עבעיל , יד

 ,"רובו הדלוח,, ס'לעברעוו ןופ זייוולייהט ןוא "ןויצ תבהא , ס'וּפמ

 -דלַאנ וצ ןעוועג ךילנהע זיא טלאהניא רעד זא ,טסייה סאד ןוא

 ןעראװעג ןעבירשעג זיא סָאװ ,"תימלוש , קרעוורעטסיימ ס'נעדאפ

 י"רעמעב וצ יאדכ ךיוא זיא ייברעד .רעטעּפש רהָאי עכילטע טימ
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 ןעוועג זיא "רובו הדלוח , ןופ רעסאפרעפ רעד ,לעברעוו זא ,ןעק
 .רעווש ס'נעדאפדלָאג

 -ַאד רעד ןיא רעטאעהט ןעשידיא ןיא סיורג ןעוועג זיא עפש יד

 ."עהט ס'נעדאפדלַאג ןיא ןעוועג זןיא עפש עטסערג יד ..טייצ רעניז
 ןעבָאה ןערָאיטקא יד ןוא רָאטקעריד רעד ןוא טסעראקוב ןיא רעטַא
 ןעוועג טינ וליפא זיא וצרעד ןוא .בוט ?כ ןיא ןעדָאבעג שממ ךיז

 יוזא .תוריכש עסיורג רהעז ןעגנירק ןעלַאז ןערָאיטקא יד זא ,גיטיונ

 ןעבָאה ,טגידנעעג ךיז טָאה רעטאעהט ןיא גנולעטשרַאפ א יוװ ףיג
 יד ןיא ייז טרהיפענ ןוא ייז ףיוא טראוועג סעקישטאירדָאּפ ןיוש

 -עג ןוא ןעקנורטעג ,ןעסענענ טָאה ןעמ ואוו ,ןענארָאטסער עטסנכייר

 סיוא טכאנ ןייא טכאנ ןעוועג זיא יוזא גָאט ןעסיורג זיב טעילוה

 | .רעסאוו יו ןעסַאנעג ךיז ןעבָאה ןענייוו עטסרעייט יד ןוא

 -עי טוג טריזירעטקאראכ סָאװ ,טָאדקענא ןא טלהעצרעד ןעמ

 א ןוא ןערָאװעג קנארק םיצולּפ זיא .נ .נ רָאיטקא רעד .,טייצ ענ

 ,עיצארעּפא ןא ןעבַאה ףראד רע זא ,טרעלקרע םהיא טָאה רָאטקָאד

 טָאה ,תאלח א ראפ זיא סָאד סָאװ ,טגערפעגנַא ךדיז טָאה רע ןעוו

 -ַָאמ ןיא רעסאוו ןופ טדייל רע זא ,טנַאזעג ראטקָאד רעד םהיא

 -רע ןימ אזא ךָאנ טָאה רָאטקַאד רעד ןוא ,טכאלוצ ךיז טָאה רע .ןעג

 זיא סָאד ?ייוו ,ןעניוא ענייז ןיא קזוח ןופ םינּפ א ןעגָארקענ גנורעלק
 רעטאעהט ןיא עפש רעסיורג רעד ןופ טייצ עמאס רעד ןיא ןעוועג !

 סעקישטארדָאּפ עשידיא יד טניז זא ןערעווש טנעקעג טָאה רע ןוא

 רעסאוו ןעּפָארט א וליפא זיא ,טסעראקוב ןיא ןעפָאלעגנָא ןענייז

 -מאש ןיא ןעדָאבעג שממ ךיז טָאה רע ןוא ,?יומ ןייז ןיא ןיירא טינ

 .רעינאּפ

 רעדעי ןיא ;טסעראקוב ןיא ןעוועג רָאנ טינ זיא עפש יד ןוא

 ןערילָארטסאנ ןעמוקעג ןיא ןעדאפדלַאנ ןיהואוו ,טדָאטש רעשניה

 ץַאלַאג ןיא .טקאּפעג ןעוועג רעטאעהט סָאד זיא ,עּפורט ןייז טימ

 -אעהט א ןעיוב וצ ןעפורענסיורא רעמהענרעטנוא ייווצ ךיז ןעכַאה

 צעל יד ןיא ןעוועג ןיוש זיא סָאד .ןעדאפדְלַאג ראפ לעיצעּפס רעט
 .נעירק םעד ןופ םישדח עט

 .יסאי ןיא רעטאעהט םעד ןיא זא ,ןהעטשרעפ ןעמ ףראד ךיוא

 ,לשמל ,יוזא .ןעטפעשעג עטכעלש ןייק טכאמעג טינ ךיוא ןעמ טָאה
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 ירא זיא רעכלעוו ,טאלבנייוו ?לארשי רָאיטקא רעד זא ,רימ ןעהעז

 280 ןענירקעג טָאה יסַאי ןיא אקסעלונאמ וצ ןעדאפדלָאנ ןופ רעב

 "ירקעג רע טָאה טסעראקוב ןיא ןעדאפרדלַאג ייב .שדוח א קנארפ

 | .שדוח א קנארפ 170 ןעג

 א לָאמ רעיפ יו רהעמ טינ טלָאמעד ןעמ טָאה טלעיּפשעג

 -שרענָאד ןוא גאטסניד ,טכאנ ייב גאטנוז ,טכאנ וצ תבש ; ךָאװ

 -םיוא טינ טיהעג טלָאמעד ךיז ןעמ טָאה ןהעז וצ זיא סע יו .נאט

 יו דנעבא אזא ןוא רעטאעהט ןעגעגנ ןעדיא עמורפ יד ןעציירוצ

 עמורפ טינ ייס ןוא עמורפ ייס ןעדיא עלא ןעוו ,טכאנ וצ נאטיירפ

 -עי ןופ ןעסעיּפ יד ןיא םנה ,טלעיּפשעג טינ ןעמ טָאה ,יירפ ןענייז

 "םזיטַאנאפ ן'טימ ףמאק  רענידנעטש א ןעגנאגעגנָא זיא טייצ רענ

 .ןעדיא עמורפ יד ןופ טכאמעג קזוח טָאה ןעמ ןוא

 -ייא טעוו המחלמ יד זא ,ןעטכער טפראדעג ךיז טָאה ןעמ םגה

 -ידנע ךיז יז טעוו רעטעּפש רעדָא רעהירפ ןוא ןערעיודעג טינ גיב

 -עג טָאה ןעמ .טכארטעג טינ םעד ןעגעוו רענייק רעבא טָאה ,ןעג

 "אעהט ןעשידיא ןופ דנַאטשוצ רעד ןערָאװעג זיא אזא זא ,טביולג

 -עגנָא זיא ַאד רַאנ .ןעטלאהנַא לָאמ עלא טעװ עפש יד ןוא רעט

 -נעעג ךיז טָאה המחלמ יד זא ,ןעטייווצ ן'כָאנ טכירעב ןייא ןעמוק

 לָאמא טימ זיא טאירַאסימַאק םעד םורא ךָאק רעצנאג רעד ןוא טניד

 -דאּפ עשידיא יד ןעבָאה ןעטייווצ ן'כָאנ רענייא .ןערָאװעג רעליטש

 םענעבילקעגנָא ן'טימ ןעמאזוצ ןעכאז ערעייז טקאּפרעפ סעקישטאיר

 טָאה ןעמ רעדייא ןוא ,םייחא קירוצ ןערהַאפ ךיז טזָאלענ ןוא דלַאג

 -ילבעג טינ ענעּפָאלעגנַא יד ןופ רענייק זיא ,טקוקעגמורא טוג ךיז

 .תואצוה ףיוא טאהעג טינ ןעבָאה סָאװ ענעי ץוח א ,זעב

 -םיוא ךיוא טָאה לובמ םענעדלָאנ םעד ןופ ןערעהפיוא ן'טימ

 ןעבילבעג רעדיוו זיא סע .רעטאעהט ןעשידיא ןיא עפש יד טרעהעג

 "יא יד טריזינַארטאּפ טָאה סָאװ ,טנעמעלע רעמירָא רעניבלעז רעד

 בלאה ןעבילבעג ןענייז ךאלקנייב יד .המחלמ רעד ראפ ענהיב עשיד

 ,ךשוח א ןעוועג זיא עסאק רעד ןיא ,נידעל לעטרעיפ יירד רעדָא

 ןערָאיטקא ןוא ןערָאטקעריד יד ןעבָאה המחלמ רעד ראפ ביוא רָאנ

 .ףיוא גנונפָאה רעד ןיא דנַאטשוצ אזא טימ ךיז טלעטשעגנעדעירפוצ

 ןעביילב טנעקעג טינ ןפוא םושב טציא ייז ןעבָאה ,ןעטייצ ערעסעב
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 .גָאט ןעטוג ַאזַא טבעלעג ןעבָאה ייז יו םעדכַאנ ןעדעירפוצ

 המחלמ רעד ּךָאנ דלאב עּפורט ס'ָאקסעלוגאמ זיא יסאי ןיא

 דא טײרּפשוצ דיז ןעבָאה ןערָאיטקא יד ןוא ןערָאװעג ןענַאלשוצ

 .דנַאל ן'רעב

 זיא ןעטרָאד זא ןהעזעננייא ןעדאפדלָאג טָאה טסעראקוב ןיא

 טציא טָאה רע ןוא ןעבילבעג טינ ץאלּפ ןייק םהיא ראפ רהעמ ןיוש

 .דנאלסור ןענעוו ןעטכארט וצ ןעביוהעגנָא

 ןייז טזאלעגרעביא ןעדאפדלַאנ טָאה 1879 ןיא חסּפ ראפ

 קחצי רעטערקעס ןייז טימ ןעמאזוצ זיא ןוא ןעינעמור ןיא עּפורט

 .סעדא ןייק ןערהַאפעגקעוװא וקסערביל



 . ,לעטוּפַאק רעטנהעצ

 ,דנאלסור ןייק רעּביא ךיז טּביילק רעטאעהמ

 -סור ןייק ןערהַאפ וצ ןעסַאלשעב טָאה ןעדאפדלַאנ רעדייא

 ןערָאיטקא עכילטע טלייהטעגבָא עּפורט ןייז ןופ ךיז ןעבָאה ,דנאל

 ןעוועג ןענייז ייז ןעשיווצ .סעדא ןייק ןערהַָאפעגקעווא ןענייז ןוא

 .יקסווָאקאוויּפס ןוא גרעבנעזַאר ?ארשי

 ,גנני רעליואוו רעסעדא ןא ןעוועג רעהירפ זיא גרעבנעזַאר

 דימת ןוא סעינעשַארּפ ןעבירשענ ,טכירעג םורא ןעבירעג דיז טָאה

 . טָאה המחלמ יד תעשב .ןענעידרעפ וצ לעבור ןעגנירנ א טכוזעג

 + ןענייז סע ןיהואוו ,טסעראקוב ןייק קעווא רע זיא ,ןעכַארבעגנסיױא

 ןעגנירג א ףיוא קוקסיוא ןא טאהענ ןעבָאה סָאװ ,עלא ןעפַאלעג

 ןעטמיטשעב א ןהָא ןוא ,רוטַאנ רעד ןופ ץל א רָאנ ,טסנעידרעפ

 עּפורט ס'נעדאפדלַאנ ןיא ןעלאפעגניירא רע זיא ,ןעבעל ןיא קעווצ

 ןוא רעקימָאק א ןעוועג זיא רע ,רָאיטקא ןא ןערָאװעג זיא ןוא
 יו ךינ יוזא .ןעלעיּפש ןייז טימ טנעכייצענסיוא טלַאמעד דיז טָאה

 -עמוא טרעוו טסעראקוב ןיא רעטאעהט ןיא זא ,ןהעזרעד טָאה רע

 ןייק קירוצ ךיז טזָאלענקעװא ןוא ןעוועג בשיימ ךיז רע טָאה ,גיד

 ןופ ןענעטש ןוא ןענעוו עלא טנאקעב ןעוועג ןענייז םהיא .,סעדָא

 -ראפ זיא סעדָא ןיא זא ,טנעכערעגנסיוא ניטכיר טָאה ןוא ןעטרַאד

 .רעטאעהט ןעשידיא א ראפ ץאלּפ רעטונג א ןַאה

 יד ךיז וצ ןעניוצעגוצ ןעבָאה יקסווָאקאוויּפס ןוא גרעבנעזָאר
 עכלעוו ןיא .עַפורט א טלעטשעגנעמאזוצ ,רעגניז סקלָאפ רעסעדַא
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 זיא רע) שטיוואמארבא לעדנעמ ,ןאמצאק לעקנאי ןיירא ןענייז סע
 .סרמ עסירטקא רעטנאקעב רעד ןופ ןאמ רעד ןערָאװעג רעטעּפש

 ,ענארש הירא (רילעווַאי .סרמ טציא זיא עכלעוו ,שטיוואמארבא
 טָאה עכלעוו ,רעדנעלרעבא עיפָאס ןוא ןאמטלא סירָאב ,רענאט ןרהא
 הנותח רעטעּפש טָאה יז) ןָאסלעכימ ןעמָאנ ן'רעטנוא טלעיּפשעג
 ןעגנודעג ,(רעלדא בקעי רעלעיּפשיוש ןעטסואוועב םעד ראפ טאהעג

 ןעמ טָאה סעדָא ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ ןוא בולק ינעלסעמער םעד
 .רעקיטש עשידיא ןעלעיּפש ןעמונעג

 : ןעליװעדָאװ יירד טלעיּפשעג ןעמ טָאה דנעבא ןעטשרע םעד
 יירד יד, ןוא ",דאלעבעווש יד , ,"רעלעט ענעיײלעצרַאּפ רַאּפ רעיפ
 יד ןעבָאה םעד ץוח א ;ןעדאפדלָאנ .א ןופ ןעבעירשעג עלא ",עביוט

 -ער ס'נעדאפדלַאנ ןופ ןעטעלּפוק ןעגנוזעג רענניז סקלָאפ עגיטכענ

 ,ראוטרעּפ

 םעד טָאה ןעמ ןוא רעגניפ יד טקעלעגנ ןופרעד טָאה םלוע רעד

 ,לָאמ עבילטע ןעטלאהעגנַא םארנארּפ ןעניבלעז

 עכלעוו ,יקסוואקאוויּפס ןוא גרעבנעזַאר זא ,סיוא טזייוו סע

 ארומ ןעבָאה ,רעלטסניק עסיורנ פלא טכארטעב ןיוש ךיז ןעבָאה

 עניטכענ יד ףיוא קיטש עצנאנ א טימ ךיז ןעזַאלרעפ וצ טאהעג

 -יװעדָאװ טימ ןעביוהעגנָא ייז ןעבָאה רעבירעד ןוא ףעגניז םקלָאּפ

 .ייז וצ רעטנהענ ןעווענ ןענייז עכלעוו ,ןעּל

 ןופ ,"קאזַאק עלעדניירב ,, ןעוועג זיא קיטש עצנאג עטשרע יד

 | .ןעדאפדלָאנ .א
 םלוע רעסיורג אזא ,ּפעק יד ףיוא ןענַאטשעג טושּפ זיא ןעמ

 "ָאה סָאװ ,סעקישטדאירדָאּפ יד .עידעמַאק יד ןעהעז ןעמוקענ זיא

 ירעדנַא םיסנ ךיז ןעבַאה ,טסעראקוב ןופ טרהעקעגקירוצ ךיז ןעב

 -ענפיוא ןעבָאה רענניז סקלָאפ יד .רעטאעהט ןעשידיא ןופ טלהעצ

 טכארבענניירא ןוא רעקיטש ס'נעדאפדלָאנ ןופ ןעטעלּפוק יד טּפאכ

 יד ןעדנוצעגנָא טָאה ץלא סָאד ןוא .,רעזייה עשידיא יד ןיא ייֵז

 ,רעטאעהט ןעשידיא א ןיא טלעיּפש ןעמ סָאװ ,ןהעז וצ עדרעיניינ

 ענזירּפאק , יד ןוא ,,קירדנעמש , טלעטשעג םעדכַאנ טָאה ןעמ

 -צאק טלעיּפשעג טָאה "קירדנעמש , ןופ לָאר טּפיױה יד ,"רעטכַאט

 ןעמוקעב ךיילנ ןוא טנעכייצעגסיוא רהיא ןיא ךיז טָאה רע ןוא ןאמ
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 .גנונעקרענא עטסכעה יד

 ?עיצעּפס ןערעוו וצ ָאד טנעידרעפ "רעטכַאט ענזירּפאק , יד
 "בולק ינעלסעמער , ןיא ,קיטש ןעגיזָאד םעד ןיא לייוו ,טנַאמרעד
 טלַאמעד ךָאנ טָאה רע .טויבעד ןייַז טכאמעג רעלדא בקעי טָאה
  טָאה רע רָאנ ,רעטרעוו טימ לָאר א ןעגירק וצ היכז יד טאהעג טינ
 רעדורב רעטוג א ןעוועג זיא רע ,עינַאּפמַאק רעד ןיא דצ א טאהעג
 -וטש א טלייהטעננייא טהיא טָאה רעטצעל רעד ןוא גרעבנעזַאר טימ
 סָאװ ,אלָאידראמ עסקיש רעד ןופ לָאר יד ןיא סָאד ,לֵאר עמ

 .טקא ןעטירד ןופ ףוס םייב ענה ב רעד ףיוא ףיורא טרהיפ ןָאזנצבק

 .טלאפ גנאהרַאפ רעד ןוא ?ירדאק א טצנַאט אלָאידראמ

 -עג זיא ןעגניז ןוא רעגניז- סקלָאפ ןייק טינ זיא רעלדא בקעי
 .טקנוּפ רעטסכאווש ןייז טסייה סָאד ,עטאיּפ סע'סעליכא ןייז ןעוו
 רעכלעזא סלא ןוא ןערעטלע עמירַא ייב דיחי ןב א ןעוועג זיא רע
 ןייק טָאה רע .ראה רעביוא ןייק טאהעג טינ ךיז רעביא רע טָאה
 -עג טינ רדח ןייק ןיא גנאל זיא ןוא ןענרעל םוצ טאהענ טינ קשח
 ןעוועג םהיא זיא סאגנ יד .עלַאקש ןייק ןיא טינ ךיוא ןוא ןעסעז
 קיזמ סלַא ןעוועג םש הנוק ןעכינ ןיא ךיז טָאה רע ןוא ןעלעפעג רעסעב
 טנעכייצעגסיוא ךיז רע טָאה ןעסקאוועגרעטנוא ?עסיבא זיא רע ןעוו
 עלעקנאי, ןעפורעג ראפרעד םהיא טָאה ןעמ ןוא ןענעלשעג ןיא
 | ."קאלוק

 ידכ ,םָארק טינש א ןיא ןעבענעגניירא םהיא טָאה רעטָאפ ןייז
 ןעגָארט טפראדעג ָאד טָאה רע .גנוניטפעשעב א ןעבָאה לאז רע
 ןעלעפעג רעגינעוו ךָאנ םהיא זיא סָאד ןוא םינוק יד וצ סעקמולק
 טָאה רע ןוא טפירשדנאה ענהעש א טאהעג טָאה רע .ןערָאװעג
 -ראוועג ךיז טָאה רע .רעביירשרעביא סלא הסנרּפ א ןעכוז ןעמונעג
 עלעטש ןייא ןופ ,רעטייווצ רעד ףיוא גנוניטפעשעב ןייא ןופ ןעפ
 ,טלעטשעגבא טינ ךאז ןייק ייב ךיז טָאה ןוא ,רעטייווצ רעד ףיוא
 םעד ןיא טכארברעפ הרבח עגנוי טימ רע טָאה טייצ עגידעל יד ןוא
 חנרדמ רעד וצ ןעביוהרעד ךיז טָאה רע ואוו ,רעטאעהט ןעשיטדָאטש
 טָאה רע ואוו ,ןעלאקַאל יד ןיא .ןעראיקאלק רעביא חיגשמ א ןופ
 רע זיא ,סעקנאילוח ןיילא טכאמעג ןוא ,רעגניז-סקלָאפ יד טרעהעג
 א טאהעג טָאה רע .רעטָאּפשכָאנ ןוא רעקימָאק רעד ןעוועג
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 ןעדעי ןעטעּפשכַָאנ ןוא ןעמירקרעביא ןוא ןערימאלקעד וצ הקושת

 ,סעלא ןוא

 -עג טינ רעטאעהט ןיא רע זיא ןעראיקאלק רעביא חינשמ סלא
 -ניא יוזא טינ ךיז טָאה רע .רעכוזעב רעכילנהעוועג א יו ןעננאנ
 טאהענ טָאה רע .ןערָאיטקא יד טימ יו ,ןעסעיּפ יד טימ טריסערעט
 עכלעוו ןוא ןעלאפעג םיערוכ זיא רע עכלעוו ראפ ,ןערָאיטקא ענייז
 רעד ןופ ןעדלעה ערעדנא טימ ןעמאזוצ ןוא ,טרעטענרעפ טָאה רע
 טימ ייז ראפ גנורעטסייגעב יד טקירדענסיוא ןעמ טָאה עקרַאילאנ

 זיא רָאיטקא ןא ןעוו ,טרהעקרעפ ןוא .ןעטנעמסידַאלּפא עדנערענוד
 -עמא ןיא .טפייפענסיוא םהיא ןעמ טָאה ןעוועג ןעלעפעג טינ ייז
 -ָאירטאּפ , עכלעזא ןעסייה ןושל רעטאעהט ןעשידיא ן'פיוא אקיר
 עניזָאד יד ןופ ןעמוקעגסיורא ןענייז ןערָאיטקא עלעיפ ןוא ,"זועט
 ,"ןעטָאירטאּפ ,

 ראפ ןעשנואוועג יו ןעוועג זיא רעטאעהט עשידיא סָאד
 .ןעסילוק יד רעטניה תיב ןב א ןערָאװעג ךיילג זיא רע ןוא ,םהיא
 רעטאעהט א ראפ ןעטיירנוצ ןעמונעגנ ךיז רע טָאה ?יטש רעד ןיא
 ןענַאטשעג גנאל רע ןיא ,ןיילא ןעביילב טנעלפ רע ןעוו ,רעיראק
 / טימ טצַאלנענ ,ןעסאמירג ענעדעישרעפ טכאמענ ,לעגעיּפש ן'ראפ
 טָאה רע .,ןעלהיפעג יילרעלא ןעקידדוצסיוא טכוזעג ןוא ןעגיוא יד
 רעד ףיוא טראוועג ןוא רָאה עננאל ,טסיטרא השעמ טזַאלרעפ ךיוא
 רָאיטקא ןא ןערעוו ןוא ענהיב רעד ףיוא ןעניישרע וצ טייהנעגעלעג
 -עוו רעלעיּפשיוש סלא רעלדא ןענעוו רָאנ ,ךיילנ ןערָאיטקא טימ
 | ,רעטעּפש ןעדער רימ ןעל

 -ענסיורא ךיז טָאה קיטש רעטסקענ רעד ןופ עבארּפ א ייב
 טָאה ןעמ .ןעמוקענ טינ זיא ןערָאיטקא יד ןופ רענייא זא ,ןעזיוו
 -ומ ןוא קיצוצס , ס'נעדאפדלַאנ ןענרָאמ ףיוא ןעלעטש ןעבילקעג ךיז
 עניזָאד יד .טצעזעב ןעוועג טינ זיא עלעבא ןופ לָאר יד ןוא "קיצ
 ןעוועג זיא סָאד ןוא "יוג דָאב סירָאב , ןעלעיּפש טפראדעג טָאה לָאר

 ןעלעיּפש וצ ןעגירקעג טָאה רעלדא סָאװ ,טייהנעגעלעג עטשרע יד

 ָאר רעגיזָאד רעד ןיא ןעטערטפיוא םייב ,רעטרעוו טימ לָאר א
 סע סָאװ ,ןהעזעג טינ טָאה רע .ןעלאפענסיורא המשנ יד םהיא זיא
 רַאנ ,רעלפוס םעד טרעהעג טינ טָאה ןוא ענהיב רעד ףיוא ךיז טוהט
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 ,עניילק טלייהטעננייא טפָא םהיא ןעמ טָאה ןָא דנעבא םעד זופ
 יוזא טנעכעררעפ ןעוועג ןיוש זיא רע ןוא ,ןעלָאר עדנעטיידעבנוא
 | ,עינאּפמַאק רעד ןופ רענייא יו טוג

 יד ,נָאט ןעטוג א טבעלענ ןעבָאה עּפורט רעד ןופ רערהיפ יד

 -ַאה ןערָאיטקא יד ןוא טונ ןעוועג ןענייז רעטאעהט ןיא ןעטפעשעג

 "עד ןענייז סָאװ ,"סוואקישטניוו , עננאל ,סרעדניליצ ןָאחטעגנָא ןעב

 ,םעקשדנעה ענעשמעז ןוא עדָאמ רטד ןיא ןעוועג טלָאמ

 -חַאז וצ ןעבילקעגסיוא ןעדאפדלָאג ךיז טָאה טייצ רעד םורא

 ,סעדָא ןייק ןעֹר

 זא ,טנַאמרעד ןעוועג ןיוש זיא לעטיּפאק ןענידרעהירפ א ןיא

 ןוא טעדא ןעזָאלרעפ טזומענ ןעדאפדלַאנ טָאה טָארקנאב א בעילוצ

 זיא סע ,ןעמוק טנעקעג טינ ןיהא רע טָאה תובוח ילעב יד בעילוצ

 יז טכאמעג טציא טָאה ןעדאפדלַאג יוזא יו ,ןעניֿפענוצסױא רעווש
 .ןעדעישרעפ טנורג םעד ןעגנעוו ןענייז ןעננוניימ יד .סעדָא ןייק עזייר

 רעד ןערָאװעג טפאשענבָא זיא טייצ רענעי םורא זא ,טגָאז ןעמ

 ארימפ טפראדעג טינ רהעמ רע טָאה ןפוא אזא ףיוא ןוא ץעזענ דלוש

 דוככ סיוא ןא ,ךיוא טגָאז ןעמ .ןערָאטידערק ענייז ראפ ןעבָאה

 ןעסָאלשעב ןערָאטידערק יד ןעבָאה גרוטַאמארד ןוא רעטכיד ן'פיוא

 קנארפ ןייז טנעקעג טציא טָאה רע ןוא םהיא ןענלַאפרעפ וצ טינ

 ,חסּפ ראפ רע זיא ,ןייז טינ לָאז סָאד יוװ רָאנ .סעדָא ןיא יירפ ןוא

 -ייז ייז ,סעדא ןייק ןערהַאפעגנקעווא ,וקסערביל קחצי טימ ןעמאזוצ

 ,גונעג ןעוועג זיא סָאד רָאנ ,עּפורט רעד ןהָא ,ןיילא ןעמוקעג ןענ
 -ייז ןעבעג וצ ןערעהפיוא ןעלָאז יקסווַאקאוויּפס ןוא גרעבנעזָאר זא

 ןייק ןעוועג טנעקרענא טינ זיא ןעינעמור ןיא .ןעננולעטשרַאפ ערע

 -יירש םעד ןופ תוכז רעד זיא דנאלסור ןיא רָאנ ,טכער סרָאטיױוא

 קרעוו ענייז טימ ךיז ןעלָאז ערמערפ זא ,םהיא ןענַאטשעגייב רעב

 .ןעצונעב טינ

 -ענ זיא ןיילא ןעדאפדלאג סָאװ ,גונענ ןעוועג זיא םעד ץוח ַא

 - ,טייז א ןָא ןעטערטבא לָאז עינאּפמַאק ענידרעהירפ יד זא ,ןעמוק

 ס'רענייטאל -- ןעסעיּפ ערעדנא טאהעגנ טָאה עינַאּפמַאק עניזָאד יד

 -עי ןעלאפענבָא ייז ייב זיא ןעמוק ןייז טימ רָאנ ,סע'שטיוורוח ןוא

 ראפ ץרא ךרד ןוא ארומ יד ,ךיז ראפ תבש ןעכאמ וצ קשח רעד
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 יז ןוא ,ןערָאיטקא יד ןעשיווצ סיורנ רהעז ןעוועגנ זיא ןעדאפדלָאנ
 ."עטָאט , ןוא "יבר , ןעפורעג םהיא ןעבָאה

 ןוא ,בולק ינעלסעמער םעד ןעננודעג ךיילג טָאה ןעדאפדלַאנ
 -וקעג ייז ןענייז ,ןובשח םעד טכאמעג וקסערביל טימ טָאה רע ןעוו
 "יוט ףניפ תוחּפה לכל ןעבָאה וצרעד ףראד ןעמ זא ,סולש םוצ ןעמ
 : ,לעבור דנעז

 ,ןעקילג עלא יד ןופ זא ,ןעזיווענסיוא טציא ךיז טָאה סע ןוא
 -ענ טינ םהיא זיא ,ןעינעמור ןיא טכאמעג טָאה ןעדאפדלַאג סָאװ

 -אקוב ןופ עּפורט יד ןעמהענוצרעבירא ףיוא וליפא גונעג ןעבילב

 ןיא רע זיא ?לובמ םענעדלָאנ ןעסיורג םעד ךָאנ ,סעדָא ןייק טסער

 קירוצ רהָאי עכילטע טימ זיא רע יו ,רעמירַא ןעמוקעגנַא סעדָא

 ראג זיא ?לעבור דנעזיוט ףניפ ןופ עמוס יד .ןעטרָאד ןופ ןעפַאלטנא

 א סעּפע טאהעג טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי ןוא עדנעטיידעבנוא ןא

 אזא ראפ ןעפאש ננירנ טנעקענ סע טלָאװ רעטאעהט ן'טימ תוכייש

 ,רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ רעדנירנ רעד טרפב ,גנומהענרעטנוא

 ןוא ,געוו ןיא ןעוועג םהיא זיא טארקנאב רענידרעהירפ רעד רָאנ

 ןייק קירוצ וקסערביל ראטערקעס ןייז ןעקישקעווא טזומעג טָאה רע
 ננאל טָאה סע .הפקה ןא ןעביוה טרָאד לָאז רענעי ןוא ןעינעמור

 עמוס עגיטיונ יד ןעינעמור ןיא ןעפאש וצ וקסערביל ןעמונעג טינ

 -קעווא עינאּפמָאק רעד טימ ןעמאזוצ רע זיא חסּפ דעומה לח ןוא

 ןוא ייווצ ךיז טימ טרהיפענגטימ טָאה רע ,סעדא ןייק ןערהָאפעג

 -ידערק ןעוועג ךיוא ןענייז סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןַאזרעּפ גיצרעפ

 | .ןערָאט

 ,ןאמרעקוצ :;ןעווענ ןענייז עינַאּפמַאק רעד ןופ ןעטפערק יד

 -וצ לעדנימ ,ץראווש עטיראנראמ ,ץראווש עטענא ,ךייהט ,לעקניפ

 ןוא גרעכנעדלַאנ לעשרעה ,דלעפנעזָאר עלעקנאי ,עקיוב ,ןאמרעק

 | ,ערעדנא

 עפורט ןייז ןיא ןעמונענניירא ןעדאפדלַאנ טָאה סעדָא ןיא

 -צאק לעקנאי ,ענארש הירא : עינאּפמַאק רענידרעהירפ רעד ןופ

 אקנעשאּפ ןוא ןייטשנייוו לואש ,ןיקדָאראב ,יונ-דאב סירָאב ,זאמ

 -ַאק עלעדניירב , ,"ןירעכאמ ףושכ , יד טלעטשעג ןוא ,שטיװָאקשַאמ
 זיא ןאמרעקוצ ."קירדנעמש , ןוא ,"רעטכַאט ענזירּפאק, "קאז
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 רהעז םהיא טָאה עסערּפ יד ןוא עינאּפמָאק רעד ןופ רעּפ רעד ןעוועג
 ,רעטאעהט ןופ גנילבעיל רעד ןעוועג זיא רע ןוא טביולעג

 טָאה סע ןוא םישדח עכילטע טלעיּפשענבַא יוזא טָאה ןעמ
 ןייז ןענופעג ןיוש טָאה רעטאעהט עשידיא סָאד זא ,ןהעזענסיוא

 א ןיא ןוא תוריסמ ןעביוהעגנַא ךיז ןעבָאה ַאד רָאנ ,םייה עגיטכיר

 לָאז ןעמ ,להעפעב א גרוברעטעּפ ןופ ןעמוקעגנָא זיא גָאט םענהעש

 ,רעטאעהט שידיא ןייק ןעלעיּפש ןעזָאל טינ
 ן'טימ לעפעל-ךָאק רעסיוועג א ןעוועג טלָאמעד זיא סעדָא ןיא

 אווָאלַאג רעגרוברעטעּפ ן'טימ טנאקעב ןעוועג זיא רע .גורק ןעמָאנ
 ךיז טָאה רע ."ַאוטסלאשטאנ, טימ טשימעגסיוא ןעוועגנ זיא ןוא

 ןעגעמ לָאז ןעמ זא ,סינביולרע ןא ןעשטָאּפָאלכוצסיױא ןעפורענסיורא

 -סור ץנאג ןיא רָאנ סעדא ןיא רָאנ טינ ,רעטאעהט שידיא ןעלעיּפש
 טימ לָאז ןעדאפדלָאג זא ,טגנאלרעפ רע טָאה ראפרעד ןוא ,דנאל

 ףיורעד ןיא ןעדאפדלָאג .,תופתוש רעטאעהט םעד ןעכאמ םהיא

 -ךעטעּפ ןייק ןערהָאפענקעװא עדייב ןענייז ייז ןוא ןעננאגעגנייא

 : .גרוב

 יצ ,רעכיז ףיוא ןעסיוו טנעקענ טינ טָאה רענייק יוװ יוזא רָאנ

 ןוא ןעציז םתס ןוא ,ןעמוקסיורא סעּפע טעוװ תונלדתש רעד ןופ

 -עג ?ייוורעד עּפורט יד טָאה ,ןאלּפ ןייק ןעוועג טינ זיא ןעטראוו

 ןיא טלעטשעגבָא ךיז טָאה ןוא ןעינעמור ןייק קירוצ עזייר א טכאמ

 -וקעגנָא זיא ןאד .טייצ ןעכַאו ףניפ ןעטרָאד טלעיּפשעג ןוא ,יסאי

 -עיּפש רעדיוו ןיוש געמ ןעמ זא ,דנאלסור ןופ עמארנעלעט א ןעמ
 ךיז טימ ןעמונעגנטימ טָאה עּפורט יד ןוא רעטאעהט שידיא ןעל

 טָאה עכלעוו ,ןרָאהנייא עזיל ,עסירטקא עיינ א ןוא דלַאננהעש אבא

 | .,ןעגנוזענ טונ ןוא ַָאנאיּפ טלעיּפשענ ןהעש

 וצ ,ןיילק וצ ןעוועג בולק ינעלסעמער רעד ןיוש זיא טציא

 -עג טָאה ןעדאפדלָאג ןוא רעטאעהט ןעשידיא ן'ראפ דנעטיידעבנוא |
 -לאהעג ךיז טָאה עינַאּפמָאק יד ,רעטאעהט יקסניראמ םעד ןעגנוד

 ענינייא ,ןעטיבעג ךיז ןעבָאה ןעטפערק ,ןערילאטס ןייא ןיא ןעט

 אד ןיא דלאב ,ןעלאפענבָא ןענייז ערעדנא ןוא ןעמוקענוצ ןענייז

 רענדארנ .יורפ ןייז טימ רענדארג ךיוא ןוא יקסווָאקאוויּפס ןיירא

 ןיא עבָאב רעד ןופ עלַאר רעד ןיא רָארופ ןעסיורג א טכאמעג טָאה
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 א טימ ןעגנורדענכרוד ןעוועג זיא רע רָאנ ,"ןירעכאמ ףושכ , רעד
 וצ ןעגָארטרעּפ טנעקעג טינ טָאה ןוא טסייג ןעטסגינעּפשרעדיװ

 ענענייא ענייז טאהעג טָאה רע .ראהרעביוא ןא ךיז רעביא ןעבָאה

 ן'א ייז ןעליּפש וצ סינביולרע ןא ןעגירקעג טָאה ןוא רעקיטש ייווצ

 -נהעש ןוא ךייהט השמ ,ןעלקניפ טדערענבָא טָאה רע .וועיאלָאקינ

 .עפורט ענענייא ןא טלעטשעגנעמאזוצ ןוא ערעדנא ךָאנ ןוא דלַאג

 ןא ,טניימענ טָאה רע ןעוו ,תועט א טכאמעג רעבא טָאה רענדארג

 טינ טָאה רע .ןעלעיּפש וצ סינביולרע ןא ןעבָאה וצ גונעג זיא סע

 -נעצ ןייז ןעסעיּפ יד ןעפראד סינביולרע רעד ץוח א זא ,טסואוועג

 טינ רוזנעצ רעד ןופ רשכה םעד ןעבָאה ןעסעיּפ ענייז ןוא טרירוז
 -ביולרע יד םהיא טָאה רעטסיײמצילָאּפ רעוװעיאלַאקינ רעד .טאהעג

 ,ןעסעיּפ יד וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו רָאנ ,ןעבעירשעגרעטנוא סינ

 ךיז טָאה ,טרירוזנעצ טינ ןענייז ייז זא ,טּפאכענ ךיז ןעמ טָאה

 -סיוא טָאה ןוא ןפוא ןעשינעמור ן'פיוא ןעבענעגנ הצע ןא רענדארדג

 ןעניהטיונ םעד טאהעגנ טָאה סָאװ ,"ןירעכאמ ףושכ , יד ןעבילקעג

 -יוו ךיילג טזָאלעג םעד ןעגעוו ןעבַאה ןעשנעמ עטוג רָאנ ,רשכח
 -ץילֲאּפ םוצ טריפארגעלעט ףכית טָאה רעכלעוו ,ןעדאפדלַאנ ןעס

 -םיוא םהיא טָאה ןוא ענייז זיא "ןירעכאמ ףושכ , יד זא ,רעטפיימ

 -ציִלֲאּפ רעד .רהיא ןעלעיּפש וצ ןעביולרע טינ לָאז רע טרעדָאפעג
 א םהיא טכאמעג ןוא ן'רענדארג ןעפור טקישענ טָאה רעטסיימ

 -ַאקינ ןופ ןערהָאפעגבא ךיילנ זיא רענדארג ,דיירסיוא ןעפראש

 עסיורנ ףיוא ןעקעטש ןעבילבעג ןעטרָאד זיא עּפורט יד ןוא וועיאל

 ןוא ןעוועג םחרמ ייז ףיוא ךיז ןעמ טָאה טדָאטש ןיא רָאנ .תורצ

 טלעטשעגנָא ייז ןעבָאה ָאד .סעדָא ןייק טקישענבָא ייז טָאה ןעמ

 ןעדאפדלָאג ןוא ,םולש א ןיא ןענעלניירא ךיז לָאז ןעמ זא ,ןעשנעמ

 . ןיא ייז ןעמונעגניירא קירוצ ןוא ןעטעברעביא טזָאלעג ךיז טָאה

 ,רעטאעהט ןייז

 יור ס'ָאקסעלוגָאמ טזָאלרעּפ ןאמרעבליז טָאה טייצ רעד ןיא
 ַאד טָאה ןוא ןעדאפרלָאג וצ ןעמוקעגנָא זיא ןוא עּפורט עשינעמ

 | ,רָארופ ןעסיורג א טכאמעגנ ךיוא

 זיא רע .,ּפראק סקאמ ןעמוקעגנָא ךיוא טציא זיא סעדא ןיא

 "עב עטנעהַאנ א טאהעג טָאה רע רָאנ ,ןעוועג טינ רָאיטקא ןייק ךָאנ
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 -עג טָאה רע יו יוזא ןוא .רעטאעהט ןעשידיא ן'טימ טפאשטנאק
 -עהט ןיא ןעמונעגניירא דלאב םהיא ןעמ טָאה םיטש עטוג א טאה

 .רעטַא
 -אעהט יקסניראמ ןעמונעג סעדא ןיא טָאה ןעדאפדלָאנ ןעוו

 ,גורק טימ תופתוש ןעכאמ וצ טאהעג טינ קשח ןייק רע טָאה ,רעט

 -אעהט שידיא ןעליּפש וצ ןערָאװעג ןעטַָאברעפ זיא סע תעשב םנה

 -רע ןא ןעקריוואוצסיוא ןעמונענרעטנוא ךיז טָאה נורק ןוא רעט

 א ראפ םהיא ןעכאמ וצ טגָאזענוצ ןעדאפדלָאנ םהיא טָאה ,סינביול

 "וקסיורא סעּפע טעװ תונלדתש ןייז ןופ ביוא ,רעטאעהט ןיא ףתוש

 -מָאק א טלעטשעגנעמאזוצ ןעדאפדלַאג טָאה ראפרעד רעבא ,ןעמ

 "ורב ןייז ןופ ןָאיצקעריד רעד רעטנוא ץניווָארּפ רעד ראפ עיִנאּפ

 -םור דיז רעביא טקישענקעווא ייז טָאה ןוא נורק ןוא איבוט רעד

 | | .דנאל

 דָאס ,ןאמצאק ,גרעבנעזָאר ןופ ןענַאטשעב זיא עינַאּפמַאק יד

 רעד טימ .ערעדנא ןוא (רעדורב רערעטלע) יתבש ,רעדנעלרעבָא עינ

 טרעיודעג טָאה סע ןוא רעלדא ןערהָאפענטימ ךיוא זיא עינאּפמַאק

 .רָאיטקא רעצנאג א ןערַאװעג זיא רע זיב טייצ עצרוק א

 ןעכאז עיינ ןייק טָאה עינאּפמַאק יד זא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 ,ךאלטדעטש ןוא טדעטש יד ראפ .טפראדעג טינ ןוא טלעיּפשעג טינ

 "עג טָאה ןעמ סָאװ ץלא זיא ,טראּפשעגנָא טָאה עינאּפמָאק יד ואוו

 .יינ לענַאּפש ןעוועג טלעיּפש

 טגַאמרעפ טינ עינאּפמָאק יד טָאה ןעטפערק ענירעביא ןייק

 ןעמ טָאה טדַאטש א ןיא טפארק א טלהעפעגסיוא טָאה סע ביוא ןוא

 ןא ןופ גנורעדַאפ טּפיוה יד .ןענופעג ןוא טכוזעג אפונ ןעטרָאד יז

 .ןעגניז ןענעק לָאז רע זא ,ןעוועג טלָאמעד זיא ראיטקא

 -סיוא ןָאסרעכ ןיא רהָאפסיורא ןעטשרע םייב ןיוש טָאה יוזא

 ךאמצָאה ןופ לָאר רעד ראפ רעקימָאק א עינאּפמָאק רעד טלהעפעגנ

 ,רוחב א טכוזענבָא ךיז טָאה ךיילנ רָאנ .ןירעכאמ-ףושכ רעד ןיא

 -סקלָאפ יד ןופ ראוטרעּפער ןעצנאג ן'טימ טנאקעב ןעוועג זיא סאוו

 זא ,יוזא לָאר ןייז טקאנקענבא רע טָאה געט רַאּפ א ןיא ןוא רעגניז

 ןיא ןעבילברעפ זיא ןוא ןערָאטקעריד יד ייב ןעמונענסיוא טָאה רע

 "עג טָאה ןוא לארעביא ןערהַאפעגטימ זיא ןוא עינאּפמַאק רעד
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 סָאד .ןעלָאר עשימַאק ךיוא ןוא ןעיורפ עטלא ןוא עגנוי טלעיּפש
 ,דניקשיפ םהרבא רעקימַאק רעטנאקעב רעד ןעוועג זיא

 -טעק דוד ןעבעגעג עינַאּפמַאק עגיזָאד יד טָאה ווענעשעק ןיא
 .ענהיב א ןופ םעט םעד ןעכוזרעפ וצ טייחנענעלעג עטשרע יד ן'רעל

 .לָאר א ןיא ךיילנ ןעננירּפשוצניירא קילנ ַאזא טאהעג טינ טָאה רע

 -ענ טָאה רע זא ,גונעג רעביא ןעוועג זיא טייצ רעטשרע רעד ראפ
 רָאנ .טסיטַאטס סלא ענהיב רעד ףיוא ןחעטש ֹוצ היכז יד ןענַארק

 .וצ ןעפַאה טנעקעג טָאה רע ןוא םיטש עטוג א טאהעג טָאה רע
 ,רָאיטקא ןא ןופ הגרדמ רעד ֹוצ ןעכיירגרעד ןוא רעכעה ןענייטש

 רעגניזסקלַאפ יד ןעמוקעגניירא ךיוא ןענייז ווענעשעק ןיא

 -ָאה רעגניז-סקלַאפ סלא .נרעבדורנ ןוא (ענייה) שטיווַאמיײה .מ
 .טינ ןעלעיּפש ןופ טסנוק רעד ןיא גנוטכיררעטנוא ןייק ןיוש ייז ןעב|

 .ןערָאיטקא סלא ןיירא ךיילנ ןענייז ייז ןוא ןעבָאה טפראדעג

 ,עלימס ןייק ןעמוקעגנַא זיא עינַאּפמָאק עטנַאמרעד יד ןעוו
 -טָאק רעד ןיא טָאה טציא זיב ,עסירטקא ןא טלחעפענסיוא טָאה
 רָאנ ,(ןאמצאק .סרמ רעטעּפש) ןעיאד ןיליירפ טלעיּפשענ עינאּפ
 טימ םורא טרהַאפ יז סָאװ ,ןעוועג ןעלעפענ טינ זיא רעטָאפ םעד

 ןלימא רָאנ ,רהיא ןעמונעגקעווא ןוא ןעמוקעג זיא רע ןוא ןערָאיטקא|
 -עג טינ גנאל ןעמ טָאה עלימס יװ לעטדעטש םעניילק אזא ןיא|
 ןעפַארטעג עינאּפמַאק יד טָאה ַאד .טפארק עיינ א ןעכוז טפראד
 -ָאס ןיליירפ .ענהיב רעד ףיוא ףיורא זיא יז ןוא סעינָאס ןיליירפ

 -יוש עטסואוועב ענערָאװעג רעטעּפש יד יו ערעדנא ןייק זיא סעינ
 ,ןיצּפיל ינעק ןירעלעיּפש

 ןיא טרעדַאפעג ךיז טָאה סָאװו ץלא ןזיא ,סיוא טהעז סע יוו
 ךרוד יו ןענייז ןערָאיטקא עניטראפ ןוא ,ףור א רַאנ ןעבעג וצ ןעוועג
 ,טדעטש יד ןיא .ןעסקאווענסיוא דרע רעד רעטנוא ןופ ףושכ א
 ,ןעהעזעג טינ ןעניוא יד ןיא רעטאעהט ןייק ךָאנ טָאה ןעמ ואוו
 ן'תמא ן'טימ ךאלדעיל רעטאעהט עלעיפ ןעגנוזעג ןיוש ןעמ טָאה

 ןענייז סָאד ןוא רעטאעהט ןופ סעיַאװַאה עגיטכיר יד טימ ןוא ּפָארט
 ןעבָאה סָאװ ,םילעוּפ עגנוי ךיוא רָאנ רעגניז-סקלָאפ רָאנ-טינ ןעוועג
 ייז בױא ,עכלעזַא עלא ,רעלעק ַא ןיא געוו םעד ןעפַארטעג ןיוש

 ראפ ניטראפ ןוא סקיפ ןעוועג ןענייז ,ןעמיטש טאהעג רָאנ ןעבָאה



 דנאלסור ןייק רעביא ךיז טביולק רעטאעהש 214

 ןוא טינש םעד ןעזייוו טפראדעג רָאנ ייז טָאה ןעמ ןֹוא ענהיב רעד

 יה . .ןערָאיטקא עניטראפ ןערָאװעג ןענייז ייז

 .ןהעזענ ןעבָאה רימ .ןערעלקרע וצ רעווש זיא ךאז ןייא רָאנ

 עכילטע ןערָאװעג טלא זיא רעטאעהט עשידיא סָאד רעדייא יוזא יו
 עכלעזא טאהעג ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ןיוש רימ ןעבָאה םישדח
 רעדייא ןוא אקסעלונאמ גילעז ,רענדארג ל?ארשי יוװ ןערָאיטקא

 דנאלסור ןיא רהָאי א ןערָאװעג טלא זיא רעטאעהט שידיא סָאד
 .סעינָאס ינעק ,רעלסעק דוד ,רעלדא בקעי טאהעג ןיוש רימ ןעבָאה
 ךָאנ טלָאמעד ןעווענ ןענייז אקסעלוגאמ ןוא רענדארג ,תמא זיא סע

 ייס ןוא רעלסעק ייס ןוא רעלדא ייס ןוא ןעטנאלַאט עהיור רַאג
 סָאװ ןופ הנרדמ רעד וצ וליפא טכיירגרעד טינ ךָאנ ןעבָאה סעינַאס

 א ןעוועג זיא רעלדא ,סעיצרוּפ ןושל רעטאעהט ן'פיוא טפור ןעמ

 ןוא עינאּפמַאק עלעיצניוװַארּפ עדנעטיידעבנוא ןא ןיא םינטקבש ןטק

 ןיוש ןענייז ייז רָאנ ,טסיטַאטס א יו רהעמ טינ ןעוועג זיא רעלסעק

 טרעיודעג טינ טָאה סע ןוא ןענַאטשעגבַא טינ רהעמ ענה ב רעד ןופ

 ףיוא ןָא ןעביוא םוצ ןעקור ןעמונעג ךיז ןעבָאה ייז ןוא גנאל רהעז

 זיב ןעבילברעפ ןעטרָאד ןענייז ןוא טירט ערעכיז טימ ענהיב רעד

 | יה .גָאט ןעגיטנייה
 -ביולעג ןעבָאה סָאװ ןערעטש עלא ןופ ןובשח א ןעמ טכאמ

 'ףיג רימ ןעניפעג ,ןייש ןענידנעטש א טימ ענהיב רעד ףיוא ןעט

 ענייק ןענייז ,שילאק םַאדַאמ ןופ םהאנסיוא רעד טימ זא ,סיוא
 עלא ףךרוד ןעמוקענוצ טינ ןערָאיטקא עסאלק עטשרע עשידיא

 ןערעטש ךס א ,ךס א ןעוועג ןענייז סע זא ,תמא זיא סע .ןערהָאי

 טָאה ןייש רעייז רָאנ ,ןערהַאי עטשרע יד רעטאעהט ןעשידיא ןיא

 ,טקוקעגמורא ךיז טָאה ןעמ רעדייא ןוא ,ןעטלאהעגנָא טינ גנאל

 -ענסיוא ןעבָאה סָאװ ןערעטש .ןערָאװעג ןעשַאלעגנסיוא ייז ןענייז
 ,רענדארג ,אקסעלוגַאמ ןעוועג ןענייז ,טייצ ןופ עבָארּפ יד ןעטלאה

 ךיז ןעבָאה סָאװ עגיבלעז יד טסייה סָאד ,ןיצּפיל ,רעלסעק ,רעלדא

 .דנאלסור ןיא ןוא ןעינעמור ןיא טייצ עטשרע עמאס יד ןעזיוועב

 ענהיב רעשידיא רעד ןופ ןענינורעדנאוו ןוא ןערהַאי עלא ךרוד ןוא

 -יורג רעניצנייא ןייק ןעמוקעגוצ טינ שילאק םאדאמ רעסיוא זיא

 -קא עטוג תמא ,עטוג לעיּפ ןעמוקעגוצ ןענייז סע .ןרעטש רעס
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 אד רעד ראפ ןוא .ןערעטש ןייק טינ רָאנ ,סעסירטקא ןוא ןערָאיט

 .גנורעלקרע םוש ןייק ַאטינ זיא גנוניישרע רעניז

 זיא רעלעיּפש ןופ העינמ ןייק זא ,טנַאמרעד ןיוש ןעבָאה רימ

 ןעמ טָאה ךאלטדעטש עטסנעפרָאװרעּפ יד ןיא וליפא .ןעוועג טינ

 טהעטשרעפ סע .טפראדעג ייז טָאה ןעמ ביוא ,ןעפאש טנעקעג ייז

 -עיּפש ןופ בַאטשסַאמ רעד סָאװ ,ראפרעד ןעוועג זיא סָאד זא ,ךיז
 ןעמונרעפ ןעבָאה סָאװ יד ןוא --- רעגירדינ א רהעז ןעוועג זיא ןעל
 יו רהעמ טינ ך'וא ןעוועג ןענייז ענהיב רעד ףיוא ןַא ןעביוא םעד

 ראפ טכאמעג גנירג טָאה דנַאטשוצ רעניזָאד רעד ןוא ,רעגנאפנָא

 ףיוא ןהענוצפיורא רָאיטקא ןא ןערעוו טלָאוװעג טָאה סָאװ ןעדעי

 | ,ענהיב רעד

 גנירג יוזא טָאה סָאװ ,טפארקרעביוצ יד ןעוועג זיא סָאװ רַאנ

 } ענהיב רעד וצ ןעשנעמ עגנוי לעיפ יוזא ןעניוצעגוצ ךיז וצ
 טינ ןעשנעמ עגנוי עגיזָאד יד ןעבָאה סניוועג ןעלעירעטאמ א

 -ָאיטקא עשידיא יד ןופ ענאל עלעירעטאמ יד ,ןעטראוורע טנעקעג

 רעסעב טינ ןעוועג זיא ענהיב רעד ףיוא ןערהַאי עטשרע יד ןער

 .טדעטש ערענעלק יד ןיא םינזח יד ייב ךאל'םיררושמ יד ןופ יו

 -ביר וליפא טאהעג לָאמ עלא טינ ןעבָאה ךאל'םיררושמ עניזָאד יד

 ןעק ןעמ סָאװ ,"רעדירב עטונ , יד טינ ןעוו ןוא ןעסעוצבא גיט

 -נוהענוצ רהעמ ךָאנ ייז ןעטלָאװ ,לעטדעטש ןעדעי ןיא ןעניפעג

 -עלפ ,הניגנ יד טאהעג בעיל ןעבָאה סָאוװ ,רעדירב עטוג יד .טרעג

 ןוא יירעשאנ א רעדָא סיב א סעּפע םיררושמ יד ןעקוררעטנוא ןעג

 סָאװ טייצ רעד ןופ םהאנסיוא רעד טיס .רעננוה רעייז ןעליטש

 רענעדלַאג א ןוא ,טרעיודעג טָאה נעירק רעשיקרעט-שיסור רעד

 ערענעלק יד ןעבָאה ,ןעמעלא ףיוא ןָאהטענ סָאנ א ךיז טָאה לובמ
 רעד ןופ ןעטראוורע טנעקענ טינ רָאג ןערהַאי עטשרע יד ןערָאיטקא

 עטמיטשעב ןעגירק ןערָאיטקא יד זא ,ןעסייהעג טָאה סע .,ענהיב

 ןוא לעטעצ ן'פיוא ןעוועג תוריכש יד ןענייז בור סָאד רָאנ ,תוריכש

 -אּפמַאק עטשרע יד טכירענסיוא טָאה ןעדאפדלָאג ןעוו ,טינ רהעמ

 ,טדעטש ערעדנא יד ןיא רהיא טקישעגקעװוא ןוא סעדא ןופ עינ
 ערעייז טייצ ערעגנעל א אפוג סעדא ןיא ןערָאיטקא יד ןעבָאה
 סָאװ טימ ןעוועג טינ טושּפ זיא סע לייוו ,ןעמוקעב טינ תוריכש
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 עניטראפ ייס ןעטלאהענבָא טינ טָאה סָאד רָאנ .ייז ןעלהַאצ וצ

 ןערעוו וצ טכוזעג טשרע ןעבָאה סָאװ עכלעזא ייס ןוא ןערָאיטקא

 ךיז טָאה סָאװ ,עינאּפמַאק רעד ןיא ךיז ןעסילשוצנָא ןערָאיטקא

 רעד ןופ ןַאיצקעריד יד ,טדעטש ערענעלק יד רעביא טזָאלעגנקעוװא

 תוריכש ןעלהָאצ וצ טרעהענפיוא ךיוא טָאה עינאּפמַאק רעניזַאד

 ןליפא זיא סע ןוא .רעכאווש ןערָאוװעג זיא עסאק יד יוװ ךינג יוזא

 -רעפ יד זא ,רעכאווש ןערעוו וצ עסאק רעד ראפ ניטיונ ןעוועג טינ

 ,ךילטקניּפ ןערעו טלהַאצענסיױא טינ ןעלָאז תוריכש ענעכַארּפש

 -ענ ןעבָאה ןערָאטקעריד יד ,דנילב ןעוועג טינ זיא ןַאיצקעריד יד

 ,לעדיימ א רעדָא רוחב א ףיוא טרעוו סע תולדנ א ראפ סָאוװ ,ןהעז

 ןעמ ןוא רעטַאעהט ןיא ןיירא רהיא רעדָא םהיא טמהענ ןעמ זא

 ןעבָאה ייז ןוא ,ענהיב רעד ףפיוא ןעניישרע רהיא רעדָא םהיא טזָאל

 טלהָאצעג עדנעגינעג א ןיא ןיילא הלודנ יד זא ,ןעפיוטשעגנַא ךיז

 ןופ עלעיפ ,תמא ןעוועג עקאט זיא סָאד ןוא .טייברא רעד ראפ
 -אראסעב יד טימ ןעדעירפוצ טסכעה ןעוועג ןענייז עינאּפמַאק רעד

 רָאנ רהעמ ןעבָאה ןוא אמַארטסאּפ ןוא ןעביורטנייוו ,ןענייוו רעיב

 ,טגנאלרעפ טינ

 -םערק עגנוי יד ןעבָאה סניוועג ןעלעירעטאמ ןייק זא סע טסייה
 -עוו ךָאנ ןוא ,רעטאעהט ןיא ןעטעדטניירא םייב טכוזענ טיִנ ןעט

 א ןעטפערק עניזָאד יד ןיא ןעניטכעדרעפ וצ ןעוועג טלָאװ רענינ
 א רָאנ ךָאנ ןעוועג טסנוק ןיא טלַאמעד .טסנוק וצ גנובערטש
 -עג ןעבָאה סאו ,דאלדיימ ןוא םירוחב עגנוי יד ראפ ךאז עדמערּפ
 .ענהיב רעד ףיוא ןעטערטפיורא טלָאװ

 -םיוא ןופ רעביוצ םעד טָאה ענהיב יד זא ,ךיז טחעטשרעפ סע

 ףיוא ןהעטש סָאװ יד .עדנעזיוט רעביא ןענַאזרעּפ עכילטע ןעניוה

 ,ייז וצ טדימשענוצ ןענייז ןעניוא עדנעזיוט יוװ ,ןעלהיפ ענהיִּב א

 ערעייז ןופ רעיורט רעדָא החחמש טימ ןעּפאלק רעצרעה רעדנעזיוט יו

 ןעדלעה יו ךיז ןעלהיפ ייז ןוא ,ןעננולדנאה ערעייז ןופ ןוא רעטרעוו

 רעד יו טייקמאזקרעמפיוא עסיורנ ןימ אזא .,עסאמ א ןעשיווצ

 ּפָאק םעד ןעהערדרעפ ןעק ,ךיז וצ טהיצ עסירטקא רעדָא רָאיטקא

 -ַאד יד זא ,לעפייווצ ןייק ןייז טינ ףראד סע ןוא ,ןעשנעמ עלעיפ

 -שידלעה ןופ הנרדמ עניזָאד יד ,טייקמאזקרעמפיוא עסיורג עֶגיִז
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 זיא ןוא ןעוועג זיא ענהיב רעד ףיוא ןעלהיפ רעלעיּפש יד סָאװ ,טייק
 / .ענהיב רעד ךיז ןענעמדיוו וצ בירט רעד ןייז טעװ ןוא

 טימרעד ןערעלקרע וצ תועט רעסיורג א ןעוועג טלָאװ סע רָאנ

 -עווש יד ןענַאלשעגבָא יוזא ןעבָאה ןעשנעמ עננוי טָאװ ראפ ,ןיילא

 ןעמ ,ןערַאנ טינ ךיז ןעמ ףראד ןעמעלא ךָאנ .ענהיב רעד ןופ ןעל

 רעד ןופ תלוסּפ יד ףיוא יוװ רעליּפש יד ףיוא טקוקעג טלַאמעד טָאה

 -עיּפש םירוּפ ןעפורעגנ ייז ןעמ טָאה ןפוא ןעטסעב ןיא .ַאטעהג

 ענידנעטשנא ןוא סעקישטסנאידעמָאק ,סעקישטסרַאיטקא ,רעל

 סָאד ןוא .סנעטייוורעד ןופ ייז ןופ ןעטלאהעג ךיז ןעבָאה ןעשנעמ

 סָאװ ,רעביוצ אזא ענהיב רעד ןעבענ טנעקענ טינ ןפוא םושב טָאה

 .להָאצ רעסיורנ אזא ןיא טייל עגנוי ןעהיצוצ לָאז

 -רעפ טלָאמעד ןעבָאה רעלעיּפש יד יוװ וצ טונ ךיז ןעמ טקוק

 ראפ טפארקרעביוצ ערעקראטש א רימ ןעניפענ ,טייצ רעייז טכארב

 ןופ ץנאלנ םענעטלעז םעד טאהעג טָאה ענהיב יד .ענהיב רעד

 טָאה ,ענהיב רעד ףיוא ףיורא זיא רענייא יוװ דינ יוזא ,תורקפח

 -ענ טפאשעגבָא ןענייז סע ואוו ,ןעבעל א ןעביוהעגנָא םהיא ראפ ךיז
 םע, ,"ןהעש טינ זיא סע, יוװ רעטרעוו עכלעזא ןעצנאנ ןיא ןערָאװ
 הרבח רעד ןיא ןיירא זיא ןעמ ןעוו ".טינ רָאט ןעמ , ",טינ טסאּפ

 ץלא ןוא טסאּפעג טָאה ץלא ,ןהעש ןעוועג ץלא ןיוש זיא רעלעיּפש
 ,טנעמעג ןעמ טָאה

 -עלּפ עכלעזא ןיא ךיוא טציא ךָאנ וליפא ןוא טייצ רענעי ןיא

 -עג ןענייז ךאלסיפ עשרענהיה ףיוא טהעטש רעטאעהט א ואוו רעצ
 עלא .טדָאטש רעד ןופ תלוסּפ עמאס רעד ןעטאנעצעמ יד ךילנהעוו

 -אעהט ןעשידיא ן'טימ טנאקעב רענינעוו רעדָא רהעמ ןענייז סָאװ

 ןערעוו ןעלעפעג וצ גידנעטש ןעכוז ןערָאטקעריד יד זא ,ןעסייוו רעט

 יד סיעכהל וצ ףיוא טינ ןפוא םושב ןעמ טוהט סָאד .עסאמ רעד

 רעד וצ האנש סיוא רעדָא רעכוזעב-רעטאעהט ערעטנענילעטניא

 רעייז זא ,טנייצרעביא ןענייז ןערָאטקעריד יד ,עמארד רערעסעכ
 זיא עסאמ יד ?ייוו טינ ןוא ,עסאמ רעסיורנ רעד ןופ טמוק טיורב

 ,עניילק א זיא רעכוזעב ערעטנענילעטניא ?הָאצ יד ןוא סיורג יוזא

 טריסערעטניארעפ רהעמ עקאט זיא םלוע רעטסָארּפ רעד ?ייוו רָאנ

 -ניא רע זיא רעטאעהט א ןופ ןערהָאי עטשרע יד .רעטאעהט ןיא
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 רעד רָאנ .,םלוע ןעטסָארּפ עמאס םעד ףיוא טנעלענבא ןעצנאג

 -יוק זיא ןעק רע סָאװ עטסכעה סָאד ןוא םיִרָא זיא םלוע רעטסָארּפ
 ויא םלוע רעניזָאד רעד ןעוו .טינ רָאנ רעטייוו ןוא טעליב ַא ןעפ

 רָאנ ,ןעמוקנָא טינ םענייק וצ רעטאעהט רעד ףראד ,רעסיורג א רהעז

 -עמ ןיוש ךיז ןערעדַאפ ,רעסיורג ןייק רהעז טינ זיא םלוע רעד ןעוו

 ןיא ןעכיַו םידיננ יד ,םיתב ילעב יד יװ יוזא ןוא .ןעטאנעצ
 ןעטאנעצעמ ןופ לָאר יד ףיוא ןעמהענ ,רעטאעהט םעד ןופ טייצ אזא

 -ייז סָאד ןוא .,גנירג רהעז ןֵא טמוק לעברעק א ןעמעוו ,עכלעזא

 עניזָאד יד .,טלעוו-רעטנוא רעד ןופ ןענָאזרעּפ ךילנהעוועג ןענ

 ןערינאּפמַאק ךיז ןענעק ייז סָאװ ,טרימשעב ךיז ןעלהיפ טייל-הרבח

 ענעשמעז ,ךיש עטרילַאּפ ,סרעדניליצ ןענארט סָאװ ,ןעשנעמ טימ

 טביוה טייל-חרבח יד טימ ןעמאזוצ .סענירעלעּפ ןוא סעקעשטדנעה

 יד בַא טשיװ ןעמ יו ךינ יוזא .גַאט ןעטונ א ןעבעל וצ ןָא ןעמ

 -נאנ ןיא ךיז ןעמ טלעטש גנולעטשרָאפ א ךָאנ טכיזעג ןופ עקנימש

 רעביא ךיז טּפעלש ןעמ ןוא טייל הרבח יד ןופ תושר םעד ןיא ןעצ

 סָאװ ףיוא ט'רוכש ןעמ ןוא טסע ןעמ ואוו ,ןענאראטסער ,ןעקנעש
 יד רעביא קעווא ךיז ןעמ טזַאל ןעטרָאד ןופ ןוא טהעטש טלעוו יד

 ןעטלאה רָאנ ןעק ןעמ ןמז לב טעילוה ןעמ ןוא ךדאלזייה עכילהערפ
 .סיפ יד ףיוא ךיז

 ךיז ןערהַאי עטשרע יד טָאה ןעמ יוזא יו שינערעהוצנַא ןא

 רעלעיּפשיוש רעטסואוועב רעד טינ ,רעטאעהט םייב טרהיפעגפיוא

 : רעלדא בקעי

 רעהירפ קידצ ןייק ןיב ךוא ,ןענעקייל ךיז ןעמ לָאז סָאו..,

 ןַאד ,ןאמרעגנוי השעמ ןעוועג סָאד זיא רעהירפ רָאנ ,ןעוועג טינ ךיוא |

 -נערברעפ וצ טכאנ עדעי ןעניוצעג ךימ טָאה טציא רעבא ,ןאוו ןוא

 -אּפש סע ואוו ,ןעטפאשלעזעג עניטסול ןיא ןעגוָאמהירפ ן'זיב ןעג
 ןעבָאה סע ...טכיל עלעיפ ןופ ןייש ן'ראפ ןעלעזמאמ ךס א ןעריצ

 יד ןוא עמַאנער ןעטכעלש א טימ ןעשנעמ זנוא טימ טרעדירברעפ ךיז

 ןעמאזוצ ,סלעטאריזדאנ ,סוואטסירּפ יו ,עטמאעב ײצילַאּפ עניילק
 -אק ןָאהטעגנָא ןעבָאה ייז .ןעקאזָאק לורטאּפ ןעניטכַאנייב םעד טימ

 ןוא ןעלעניש ערעייז ןיא רימ ןוא ,בָארעדראג רעזנוא ןיא סעטָאּפ
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 רימ ןעבָאה יוזא ןוא אווטסלאשטאנ יד ןעווענ טשרמולכ ןענייז רימ
 .טכענ עצנאנ טעילוהעג

 טינ רעדנואוו ןייק ךָאנ ךיא בָאה ערעיראק רעיינ ןיימ ןיא;

 תילכתב ןיוש ךיא בָאה טייצ רעצרוק רעד ןיא רַאנ ,ןעזיוורעד
 ןענראמהירפ ןעדעי ןעמוק וצ הרות יד טנערעלעגסיוא תומלשה
 -ַאלש וצ ןוא חומ ןעטשיורעב א טימ ,טירט ערעכיז טינ טימ םייהא
 ןיימ ןיא ,רעצנעליופ רעטמהעשרעפנוא ןא יוװ גָאט ןעצנאנ א ןעפ

 בָאה ךיא ;טסענ ענעטעבעגנוא ןעּפאלק וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ריהט

 ננורהיפפיוא ןיימ ,ץרוק ...ףעירב-סעבעיל ןעמוקעב וצ ןעביוהעגנַא

 ".רָאיטקא השעמ ןעוועג זיא
 -היפפיוא רעד ןענעוו ףירנעב רעד ןעוועג זיא סָאד ביוא ןוא

 סָאװ ראפ ,ןייז טינ רעדנואוו ןייק רָאנ ףראד ,רָאיטקא ןא ןופ גנור

 -קא יד וצ טקוקענפיורא האנק טימ ןעבָאה םירוחב עננוי לעיפ יוזא

 ןופ ןעלעווש יד ןענָאלשעגבַא יוזא ןעבָאה ייז סָאװ ראפ ןוא ןערָאיט

 | .ענהיב רעד

 טרָאס ןעסיוועג א ראפ ץייר א טָאה ןעבעל ןעסאלעגסיוא אזא
 םענהעש םעד טימ טקעדענוצ זיא תורקפה יד ןעוו טרפב .ןעשנעמ

 ,טסנוק ןופ לעטנאמ
 עקאט טלהיפרעד טציא סעדָא ןיא ךיז טָאה ןעדאפדלַאג םהרבא

 רעדנירג סלא ןעהעזעגנ רָאנ טינ ךיז טָאה רע .,סעדא ןיא טָאג יו
 -עהט רעשידיא רעטרעּפרעקרעּפ סלא רָאנ ,רעטאעהט ןעשידיא ןופ
 יד ךיז טָאה םהיא ןהָא ןוא רעטאעהט רעד ןעוועג זיא רע ,רעטא

 -ּפמאּפ רעד רעטנוא ,ןָאהט רהיר א טרָאטעג םינ ענהיב עשידיא

 -בא סלא טלעטשענרַאפ ךיז רע טָאה ענהיב רעד ןופ ןיורק רענער

 ףיוא .טסנוק ןופ לעּפמעט ןעשידיא םעד ןיא רעשרעה רעטולָאס

 רעכאפנייא ןא ,רעדורב א רענייז זיא רענניפ ן'טימ ךאמ א םענייז

 יד ןעוועג הכזמ טָאה ןוא רָאינַאּפערטנא ןא ןערָאװעג ,הכאלמ לעב

 ףיוא ןוא ,ןעננולעטשרָאפ רעטאעהט טימ ץניווָארּפ רעד ףיוא ןעדיא

 ףךיילנ טזומעג גנולעטשרַאפ עשידיא עדעי טָאה קנואוו א םענייז

 -ראפ טנעקעג טינ רָאנ טייצ רעד ןיא ךיז טָאה רע .ןערעהפיוא
 ףיוא ןיא סע ןעמעוו טימ ןערירוקנַאק ןעפראד לָאז רע זא ,ןעלעטש
 ,דלעפ ןעניזָאד םעד



 דנאלסור ןייק רעביא ךיז טביילק רעטאעהט | 200

 עשידיא יד .טוג רהעז קעווא ןענייז סעדא ןיא ןעטפעשענ יד

 -עג ןיא סָאװ ,טסנוק יד טריזינַארטאּפ קראטש טָאה גנורעקלעפעב

 ןעמוקענוצ רדסכ ןענייז רעטאעהט םוצ ןוא ,זנוא ייב יינ יוזא ןעוו

 -לעו טימ טייקטכייל יד ,קעווא ןענייז ערעדנא ןוא ןעטפערק עייג

 ,וצרעד טרהיפעג טָאה ןערָאװעג ןעפאשענ ןענייז ןעטפערק עיינ עכ

 . ןייק ייז טימ ןוא טרעטיצעג טינ ייז רעביא טָאה ןעדאפדלָאנ סָאװ

 ןופ ןענייז סָאװ ןערָאיטקא ענעי ןוא ,טכאמעג טינ סעינַאמערעצ

 .טאהענ טינ ץראה טוג ןייק םהיא ףיוא ןעבָאה קעווא םהיא

 ןעוועג ןיא ןערָאיטקא ענעדירפוצנוא עניזָאד יד ןופ רענייא

 ןעינעמור ןיא רע טָאה ןעלעיּפש וצ ןעביוהעגנָא ,יקסווָאקאוויפס
 ןענַאטשעג גנודליב ןיא זיא רע .געירק םעד ןופ טייצ רעד ןיא

 גנוטלאה ןייז ,ןערָאיטקא עשידיא עלא ןופ רעכעה ּפעק לעיפ טימ

 רעד ןעוועג זיא רע ןוא שיטארקאטסירא ןעוועג זיא גנומהענעב ןוא

 ןעדאפדלָאג יוװ דלאב זא ,ןעהעז רימ ,סנאלעסקע רַאּפ רעכַאהבעיפ
 -ענ יקסווַאקאוויּפס טָאה ,רעטאעהט יקסניראמ םעד ןעמונעג טָאה

 ןעפערט םעדכַאנ טייצ עצרוק א ןיא ןוא עפורט ןייז ןיא טלעיּפש

 .עּפורט סנעדאפדלַאנ איבוט ןיא ץניווַארּפ רעד ףיוא ןיוש םהיא רימ

 ראפ ןַאהטענ טינ רע טָאה סָאד זא ,ךיז ןעסיוטשוצנָא גנירג זיא סע

 ןופ רעדנירג ן'פיוא טכארבענפיוא רהעז ןעוועג זיא רע ןוא ,תחנ

 | ,רעטאעהט

 -אמ ןיא טכאמעג טָאה ןעדאפדלָאג סָאװ ,ןעטפעשעג עטוג יד

 ןופ תיבה לעב םעד ןעגיוא יד ןעסירעג ןעבָאה רעטאעהט יקסניר

 קערג א ןעוועג זיא רעמיטנענייא דעד .רעטאעהט ןעניזַאד םעד

 ןופ רעטאעהט םעד טָאה ןעדאפדלָאנ .רעמָא רע טָאה ןעסייהעג ןוא

 "עג עטונ ראפ סָאװ ןהעזרעד טָאה רעמַא ןעוו רָאנ ,ןעגנודעג םהיא

 ןע'נעדאפדלָאנ ןעטָאבעגנָא רע טָאה ,טכאמ רָאטקעריד רעד ןעטפעש

 -עג טינ ןופרעד טָאה ןעדאפדלַאנ .,ףתוש א םהיא טימ ןערעוו וצ

 .טכאמעג זייב קערנ םעד טָאה סָאד ןוא ,ןערעה טלָאװ

 ערעדנא יד ןענעוו טאהעג טינ ףירגעב ןייק טָאה ןיילא רעמָא
 טשימעגנניירא ךיז טָאה ַאד רָאנ ,ןעינעמור ןיא ןערָאיטקא עשידיא

 עיצַאטוּפער רעסיורג רעד ןענעוו טרעלק'וע םחיא ןוא יקסווָאקאוויּפס

 רע רָארופ א ראפ סָאװ ןוא ,ןעברַאװרע ךיז טָאה אקסעלונַאמ סאוו
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 "וצרעבירא ןעמונענרעטנוא ךיז טָאה רע .סעדא ןיא ןעכאמ טעוו

 ,ראוטרעּפער ןייז טימ ,עינאּפמָאק ןייז טימ ן'ַָאקסעלונַאמ ןעגנערב

 רעד ןעוועג זיא יקסווָאקאוויּפס יצ ,ןעמיטשעב טינ ןענעק רימ

 ןעבענעגפיוא ןוא ן'רעמַא לכש ןעבענעגניירא טָאה סָאװ ,רעטשרע
 םהיא ראפ ןענופעג ןיוש ךיז ןעבָאה סע יצ ,ןאלּפ ןעניזָאד םעד םהיא

 רָאנ ,ןעדאפדלַאג טימ ךיז ןענעכער טלָאוװעג ןעכַאה סָאװ עכלעזא

 ןייק חילש סלא ן'יקסווָאקאוויּפס טקישעג טָאה רעמַָא זא ,זיא רעכיז

 ןיא .עּפורט ןייז טימ ן'אקסעלונַאמ ןעגנערב לָאז רע ,ןעינעמור
 זיא רעכלעוו ,וקסערביל קחצי ןעפָארטעג יקסווָאקַאוויּפס טָאה יסאי

 .ןעדאפדלָאנ ןופ דנאה עטכער יד ןעוועג קירוצ טייצ עצרוק א זיב

 "וצ ןוא לעטש ןייז ןופ טגָאזעגבָא םהיא ןעדאפדלָאג טָאה סעדָא ןיא
 א טאהענ ראפרעד טָאה רע .יסאי ןייק םייהא םהיא טקישעגקיר

 -ענ יקסווָאקאוויּפס ךיז טָאה םהיא וצ ןוא ןעדאפדלָאנ ףיוא סעכ

 ןעלעטשנעמאזוצ םיאנוש סנעדאפדלָאנ סלא ןעלָאז ייז זא ,טעדנעוו

 .סעדָא ןייק ןערהָאפ ןוא עּפורט א

  *וטאב ןיא ןעוועג טלָאמעד ןענייז רענייטאל ןוא אקסעלונַאמ

 ךיִז ןעבָאה ייז .ןענָאלשעגכרוד ךיז םיוק םיוק ןעבָאה ייז ןוא ןאש

 רעיפ עלא ןוא ןייטש ןעסייה א ןַא יו גאלשרָאפ םעד ןָא טּפאכעגנָא

 | .םעדָא ןייק קעווא ךיילנ ןענייז

 סָאװ טאהענ טינ ןעטרָאד ךאז ןייק דנורג ןיא טָאה וקסערביל

 ןא טלייהטעגנייא םהיא ןעמ טָאה ףליה ןייז ראפ רָאנ ,ןָאהט וצ

 .ןעסעיּפ ןעביירשוצרעביא טייברא

 לָאז ןעדאפדלָאג ידכ ,הקיתשב ןערָאװעג ןַאהטענ זיא ץלא סָאד
 -ַָאמ זא ,רעכיז ןייז טעוו ןעמ רעדייא ,ןערעוו רהַאוועגנ טינ ןופרעד

 ןעבָאה טעוו רע יצ ןוא דנאלסור ןיא םויק א ןעבָאה ןעק אקסעלוג
 ,רעטאעהט ן'ראפ ןעסעיּפ

 -דלַאנ ןעבָאה וצ טראנעג טָאה רעמָא זא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 -יטש ןופ זא ,טרעלקרע םהיא טָאה ןעמ רָאנ ,ראוטרעּפער ס'נעדאפ

 -סיוא עכילטע ןיוש טָאה רענייטאל ,ןייז טינ חעינמ ןייק טעוװ רעק

 -ענטימ ךיוא טָאה אקסעלוגַאמ ןוא טאהעג רעקיטש עטריבורּפעג

 -ַאד יד טימ זיא רעמַא .שטיוורוה ןופ "?ענניא ןעשיליוּפ , םעד טכארב

 -נעצ ייז טזָאלעגנ ןוא נרוברעטעּפ ןייק ןערהָאפענקעװא רעקיטש עניז
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 -עיּפ ןוא עּפורט א טימ רעכיז ןערָאװעג זיא רע ןעוו ןוא ,ןערירוז
 ןופ ןעדאפדלָאנ ןעפראוועגסיורא סעניַאמערעצ ןהֶא רע טָאה ,ןעס

 .עינאּפמָאק ןייז טימ אקסעלונָאמ ןעמונעגניירא ןוא רעטאעהט

 "רעטָאנרעּפיּפ עטנעי , טלעטשעג ןעמ טָאה קיטש עטשרע סָאד

 סָאד רָאנ .תולוחמבו םיּפותב ןעלאפעגכרוד זיא יז ןוא ,רענייטאל ןופ

 -ייהעג טָאה ןוא סרענייטאל ןעוועג ךיוא זיא עכלעוו ,קיטש עטייווצ

 .ןעמונעגסיוא רהעז טָאה ,"סעקלעמש ?אומש , ןעס
 -עהט א זא ,טביולנעג טינ סגננאפנָא ךיז טָאה ןע'נעדאפדלָאג

 טָאה רע ןעוו ,טציא רָאנ .םהיא ןהֶא ןעטלאה ןענעק ךיז טעוו רעטא
 ןוא םערוטש טימ סעדא ןעמונעג טָאה אקסעלוגַאמ זא ,ןעהעזרעד
 ןעמונעגנעמאזוצ רע טָאה ,ןעמונענסיוא טָאה קיטש ס'רענייטאל זוג

 ןייז .ץניווַארּפ רעד רעביא טזָאלענקעוװא ךיז טָאה ןוא עינאּפמַאק א

 עינאּפמאק ןייז ואוו ,וועיאלָאקינ ןיא ןעוועג זיא לעטשבָא רעטשרע

 -עטשרָאפ רעדעי ייב ןוא ,דנַאנַאכָאנ םישדח יירד טלעיּפשעג טָאה

 .ןעוועג ?ופ רעטאעהט רעד זיא גנול

 רע ןוא 1880 ןיא טייצ הכונח ןעמוקעגנָא ןיהא זיא ןעדאפדלָאג

 -מָאק יד ןוא ,ראוטרעּפער ןעטלא ןייז ןרעטפולכרוד ןעמונעג טָאה

 עלעדניירב , ",ןירעכאמ ףושכ , ,"קירדנעמש , טלעיּפשעג טָאה עינאּפ

 טסואוורעד ןעדאפדלָאג טָאה לייוורעד .,ןעכיילג סָאד ןוא "קאזאק
 עסעיּפ ס'רענייטאל ןעלעטש וצ ךיז טביילק אקסעלונַאמ זא ,ךיז

 -רעוו ןופ ןעמונעג ןעוועג זיא סָאװ קיטש א ,"ןויצ ןופ עבעיל יד,
 טָאה טציא ".ןויצ תבהא  ס'וּפמ ןופ ןוא "הדלוחו רוב, ס'לעב

 ןעביוהעגנָא רע טָאה ןעינעמור ןיא ךָאנ זא טנַאמרעד ןעדאפדלָאנ ךיז

 ףיוא טציטשעג ךיֹוא ךיז טָאה טָאװ "תימלוש , עסעיּפ א ןעביירש וצ

 ,טייברא רעד וצ ןעמונעג שינרענע ךיז טָאה רע ןוא ,"הדלוחו רוב,

 -םיוא ןוא ,ןָאהטפיוא סעּפע ףראד רע זא ,טלהיפענ טציא טָאה רע

 יד זא ,ןעכאמ ךילטייד ןוא רָאלק לָאז סָאװ ,סניוזא סעּפע ןָאהט

 יו רערעדנא ןייק זיא סָאד ןוא רערעביוצ ןייא רָאנ טָאה ענחהיב

 .ןעדאפדלָאנ

 ןעטרָאד ןוא טנידנעעג "תימלוש , רע טָאה וועיאלַאקינ ןיא

 זיא סָאד .שער ןענידלאוונ א טכאמענ טָאה יז ןוא ,טרהיפענפיוא

 רעשידיא רעד ףיוא ןעהעזענ טָאה ןעמ יוװ ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג
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 -יורג אזא ןעוועג זיא גלָאפרע רעד .,עסעיפ עשירַאטסיה א ענהיב
 ךיוא ,דנעבא ןעדעי ןעלעיּפש וצ ןעביוהעגנַא טָאה ןעמ זא ,רעס

 סערָא ןיא ייס ,ןעינעמור ןיא ייס ,טלָאמעד זיב .טכאנ וצ גאטיירפ

 לָאמ עכילטע טלעיּפשעג רָאנ ןעמ טָאה ,ץניווַארּפ רעד ףיוא ייס ןוא
 ,טכאנ וצ נאטיירפ טינ לָאמ ןייק ןוא ךָאװ א

 -דלָאנ וצ ףעירב ןָאהטעג טָאש א ךיילג ךיז ןעבָאה סע רעבָא = |
 -עהפיוא טינ ןוא ןייז תבש ללחמ רעטייוו טעוװ רע ביוא זא ,ןעדאפ

 רעטאעהט ןיא ןעכאמ ןעמ טעוװ ,טכאנ וצ גאטיירפ ןעלעיּפש וצ ןער

 ןוא טדָאטש ןופ ןעפיולטנא ןעפראד טעוו רע זא ,ןעלדנַאקס עכלעזא
 -ורפ ן'טימ ןעסיירוצנייא טינ טניול סע זא טנעכערעב ךיז טָאה רע
 | ,ןעבעגעגכַאנ טָאה רע ןוא ,טנעמעלע ןעמ

 -נָא טָאה ןעדאפדלַאנ סָאװ ,קרעוו עטסעב סָאד זיא "תימלוש ,

 אזא טימ ,טייקכאפנייא אזא טימ סיוא ךיז טנעכייצ יז .ןעבירשעג

 יז ןוא ,רעקיטש ערעדנא יד ןיא טינ טנעגעגעב ןעמ סָאװ ,תוטשּפ

 רעשידיא רעד ןעבענענ טָאה סָאװ קיטש עטשרע סָאד ןעוועג זיא

 םעד רהיא ןעזיוועגנ ןוא ןעמַאנ ַאזַא טימ ךיז ןעפור וצ טכער א ענהיב

 .ןהענ וצ ןעכלעוו ףיוא געוװ ןעגיטכיר
 ןעדאפדלָאנ טָאה קיזומ יד ןוא עטערעּפָא ןא זיא "תימלוש

 רע רָאנ ,רעקיזומ ןייק ןעוועג טינ זיא ןעדאפדלאנ .ןעפאשענ ןיילא

 ןעש'תיבה-לעב א ןירעד טאהעג טָאה ןוא הניננ טאהעג בעיל טָאה

 ךַאנ ןעמונעג תימלוש וצ ךיז רע טָאה ,טגָאזעג ןיוש יוװ .ףירנעב
 רעטאעהט א טעדנירגעג טָאה רע יוו דלאב עקאט ןוא ,ןעינעמור ןיא

 עסיורג טניילעג עטערעּפָא רעד ףיױא טָאה רע .טסעראקוב ןיא
 טלַאמעד .הטרעוו ןעניטכיר רהיא טצאשעגנבַא טָאה ןוא גנונעפַאה

 רעד יו יוזא ןוא ,עינאּפמָאק ןייז ןיא טלעיּפשענ אקסעלונַאמ טָאה

 ןעוועג בשיימ םהיא טימ ךיז רע טָאה ,ןננמ א ןעוועג זיא רעטצעל

 - ,קיזומ רעד ןעגעוו
 םעד רעביא טעמכ ךיז טיירּפשרעפ העּפשה ס'ָאקסעלונַאמ ןוא

 -סעשט עלעוולעוו טסאּפענוצ רע טָאה סָאד .טקא ןעטשרע ןעצנאג

 ".ןעדָאלעגנָא , : רָאכ ןעטשרע םוצ "הלודנה ,םשח ,ךל , ס'רעלָאּפָאט

 עשו זָאל , : טעשזדנַאלברעפ יז ןעוו ,טגניז תימלוש סָאװ ָאלָאס יד

 -ַאּפָאטסעשט ?עוװלעוװ ןעגיבלעז םעד ןופ ןעמונעג זיא "סנ ןייד
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 -שרע ןעצנאנ םעד ךרוד טעמכ יוזא ןוא ,(?לח) "ינרכז 'ד , ס'רעל
 -ענסיורא אקסעלונַאמ ןיא ,סיוא טזייו סע יו רָאנ ,טקא ןעט

 -עג גיטראפ ןזיא ןעדאפדלָאג רעדייא עינַאּפמָאק ןייז ןופ ןעטָארט

 םהיא טָאה סָאד ןוא ,טקא ןעטשרע םעד ןופ קיזומ רעד טימ ןערָאװ

 .רהָאי עכילטע עטשרע יד עטערעּפָא יד ןענידנע ןופ ןעטלאהענבָא
 זיא רענייטאל יוזא יוװ ,ןערעוו טרעלקרע ךיוא ףראד טימרעד

 ןופ ."ןויצ וצ עבעיל , ןייז ןיא טעשזויס ןעניבלעז םעד וצ ןעמוקעג

 -רָאד ןוא יסאי ןייק קעווא אקסעלוגַאמ זיא עּפורט ס'נעדאפדלָאג

 סע ןוא .רעסאפרעפ ןוא רעלפוס ןייז ןערָאװעג רענייטאל זיא ןעט

 -קרעמפיוא םהיא טָאה אקסעלונַאמ זא ךדילניישרהאוו יו רחעמ זיא

 -ענענוצ ןיוש טָאה ןיילא רע ןוא "הדלוחו רוב, ףיוא טכאמעג םאז

 ",ןויצ תבהא , םעד וצרעד ןעב

 - ןיילא טָאה ןעדאפדלָאנ זא ,ןעקרעמעב וצ גיטיונ ךיוא זיא סע
 -דלָאנ זיא טקא ןעטייווצ ןיא ,תימלוש ראפ םינוגנ ןעפאשענ ךיוא

 ננאזעג רעד ךיוא יוװ ,"רוחב רענהעש וד ,רימ וצ םוק, ס'נעדאפ

 -וטסאּפ , םעד ןופ קיזומ יד :ןעכיילנ סָאד ןוא ,רָאכ ןוא ןתח ןופ

 ןוא .דעיל ןעשיקרעט א ןופ ןאמרעקוצ לעדנימ ןעבעגעג טָאה "?עכ
 תימלוש ראפ קיזומ יד ןעפאש םייב זא ,ןעהעז וצ גנירג זיא ראפרעד

 םוצ ךיז ןעסאּפוצוצ ןעניז ןיא קראטש טאהעגנ ןעדאפדלַאנ טָאה

 - ,טסוג ןעשיריא ןע'תמא
 הטומ ןעשירפ ןע'נעדאפדלָאנ ןעבעגעגניירא טָאה גלָאפרע רעד

 -ראוו ןייק לעקניפ טימ ןעמאזוצ ןערהָאפעגקעװא דלאב זיא רע ןוא
 -רע) "עינעשערזאר , א ןעטרָאד ןעגירק וצ גנונעפַאה רעד טימ ,אש

 / *עג ןיא הימ ןייז רָאנ ,רעטאעהט ןעשידיא א ןענעפע וצ (סינביולי

 | ,טסיזמוא ןעוו

 ןעקעטש-רעדנאוו םעד ןעמהענ טזומעג טָאה ןעדאפדלָאג ןוא
 זיא ועיאלָאקינ ןופ ,רעטייווצ רעד ןיא טדָאטש ןייא ןופ ןהענ ןוא

 -ראכ ןייק ,נושטנעמערק ןייק ,דארגטעוואסילעי ןייק קעווא רע

 ,עװאטלָאּפ ןייק ןענאמרעקוצ טקישעגקעווא רע טָאה ָאד .ווָאק

 עװאטלָאּפ ןיא ןוא עינאּפמַאק ס'היבוט טלעיּפשעג טָאה סע ואוו

 -נוזעג טָאה רעכלעוו ,ווָאקינשטַאבַאט טימ טנענענעב ךיז רע טָאה

 ערעּפָא רעד ןיא .ערעּפָא רעשינעילַאטיא ןא ןיא ןוא ןזח א ייב ןענ
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 -יילק טיורטרעפנא ךיוא םהיא טָאה ןעמ ןוא טסירַאכ א ןעוועג רע זיא
 ,וָאקראכ ןייק טרהיפענקעווא םהיא טָאה ןאמרעקוצ .ןעלָאר ענ

 יד זיא ווָאקראכ ןיא עּפורט ס'ןעדאפדלַאג ןיא ןיירא זיא רע ואוו

 טינ "תימלוש , ןיוש טָאה ָאד ןוא ,ןעכַאװ סקעז ןענאטשעג עּפורט

 טקעלעג ַאד ןעמ טָאה ראפרעד רָאנ .ןעוועג ןח אשונ קראטש יוזא

 | ",לעמעל ינוק , ןוא "קירדנעמש , ןופ רענניפ יד
 ,ןעלָאר רעבַאהבעיל ףיוא ןיירא דךיילנ זיא ווָאקינשטַאבַאט

 ןיא רעטצעל רעד .ןאמרעבליז טלעיּפשעג טָאה טציא זיב עכלעוו

 ,ווָאקראכ ןופ קעווא זיא ןוא עינאפמָאק רעד ןופ סיורא ראפרעד

 יקעווא עּפורט ןייז טימ ןעדאפדלָאנ ןיא ןעכָאװ סקעז יד ךָאנ

 ָאד .םישדח יירד ןענַאטשענ זיא רע ואוו ,עוקסַאמ ןייק ןערהַאפענ

 -בוּפ סָאד ןוא "קירדנעמש , ןערָאװעג הרוחס עטסראבגנאג יד ןזיא

 יזעב טפלעה א זא ,טנעכער ןעמ .עטשימעג א ןעוועג זיא םוקיל

 -עטשרָאפ עטשרע יד יוװ ךינ יוזא ןוא ןעטסירק ןעוועג ןענייז רעכ

 ןעסירגעב וצ ןעביוהעגנַא ןעמ טָאה ,ןערָאוװעג ןעבענעג ןענייז ןעננול

 רָאנ ואוו ,"קירדנעמש , ןעמָאנ ן'טימ ןעסאג רעוקסָאמ יד ןיא ןעדיא

 ידנעמש ןעפורעג םהיא רע טָאה ןעדיא א טנעגעגעב טָאה טסירק א

 יה | | - .קיר

 ןעדיא רעװקסַאמ יד ןערָאװעג ןעלעפענ טינ רהעז זיא סָאד

 -יא יד ,ןעדאפדלָאנ ןענענ ןעלמרומ וצ ןעניוהעגנָא ןעבָאה ייז ןוא

 -יטש ענייז טימ זא ,ןעפרַאװעגפיוא םהיא טָאה ץנעגילעטניא עשיד

 םהיא זיא'מ ןוא ןעמָאנ ןעשידיא ן'םיוא הפרח א רע טגנערב רעק

 -רָאד טָאה עּפורט ןייז יו םעדכַאנ זא ,ןערהַאי יד ןעננאנרעד יוזא

 זא ,ןע'נאמרעקוצ טרעלקרע רע טָאה ,םישדח יירד טלעיּפשענ ןעט

 -רעד ןוא ,ןעהורבא ?יוװ רע ןוא טרעטאמענסיוא ןוא ךאווש זיא רע

 יד ןעמהענ לָאז רע זא ,נאלשרַאפ א טכאמעג םהיא רע טָאה ייב

 *ךלָאנ ןיא ןיילא ןוא ,עטיל רעד ןיא ךיז ןעזָאלקעוװא ןוא עּפורט

 ,וועיק ךָאנ ןערהַאפענקעװא ןעדאפ

 רעביא הלשממ יד סָאװ ,טנידיילעב ןענופעג ךיז טָאה לעקניפ

 טָאה רע .ןאמרעקוצ וצ ןערָאװעגנ ןעבענענרעביא זיא עּפורט רעד

 ןוא טאהענ הנותח טָאה רע רעכלעוו טימ ,ץראווש עטענא ןעמונעג

 .סעדא ןייק ןערהאפענקעווא רהיא טימ זיא
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 דרש רעד רעביא הלשממ יד ןעמונעגרעביא טָאה ןאמרעקוצ

 טָאה רע .ןעוועג טינ זיא ןערהָאפ וצ סָאװ טימ דלעג ןייק רָאנ ,עּפ

 ןיילא זיא ןוא עװקסַאמ ןיא עינאּפמַאק יד טזָאלענרעביא רעביראד

 "עב טפראדעג רַאנ טינ רע טָאה ַאד .קסנימ ןייק ןערהַאפענקעװא |

 -נערבוצרעבירא ףיוא דלענ ןעפאש ךיֹוא רָאנ ,רעטאעהט א ןעגרָאז

 ףיוא ןעזיוועגנַא םהיא ןעמ טָאה טדָאטש ןיא ,עינאּפמָאק יד ןעג

 האולה רעד ּךָאנ טעדנעוועג םהיא וצ ךיז טָאה רע ןעוו ןוא חולמ א

 : טנערפענ רענעי טָאה

 ? ןוכשמ רעד זיא סאוו ןוא ---
 ,תימלוש ןופ בָארעדראג יד ---

 -ענ יא ןעטעבעג טָאה ןאמרעקוצ סָאװ עמופ יד יוװ יוזא רָאנ

 ךעגנעל א ךָאנ ןוא טלעקנייוװקענ ךיז רע טָאה ,לעבור דנעזיוט ןעוו

 : טנערפעג רע טָאה תעדה בושי ןער

 ? דרעפ יד חכמ זיא סָאװ ןוא ---
 ןא ,טניימ הולמ רעד זא ,ןענאטשרעפ ךיילג טָאה ןאמרעקוצ

 :טרעפטנעעג םהיא טָאה רע ןוא קריצ א טימ ןָאהט וצ ָאד טָאה רע

 | ! סעּפאקש ןוא דרעפ ןעבָאה רימ ,הֶא ---

 .ןערָאװעג ןעפאשעגנ זיא האולה יד ןוא

 טָאה ןוא ןעכאוו סקעז קסנימ ןיא ןענַאטשעג ןיא עּפורט יד
 ןופ ץנעגילעטניא עצנאג יד .ןעטפעשעג עדנעצנעלג טכאמעג
 טָאה ןוא ןעננולעטשרַאפ עשידיא יד ןעהעז ןעמוקעג זיא טדָאטש

 -ףושכ ,, יד ןוא "לימעל ינוק, ןוא "קירדנעמש , ןופ ןעלָאװקעגנָא
 יד ןענאוו ןופ --- ענווָאק ןיא ןעוועג זיא עניבלעז סָאד ",ןירעכאמ

 עּפורט רעד וצ זיא ָאד .גרובַאניד ןייק ןערהַאפענקעווא זיא עּפורט

 .בייוו ןייז ןוא רעלדא .י ןעמוקענוצ

 רע'תמא ןא ןערָאװעג רעלדא ןיוש זיא טייצ רעצרוק רעד רעטנוא
 יוזא .רעדנעלרעבא איפָאס טימ טאהעג הנותח טָאה ןוא רָאיטקא

 -סיוא טכוזעג רע טָאה ,טאהעג טינ עמיטש עטונ ןייק טָאה רע יו

 + "שרע רעד ןעוועג זיא רע ןוא .שרעדנא סעּפע טימ ךיז ןענכייצוצ

 -עיּפש ךיוא ןעמ ףראד ןענניז ץוח א זא ,ןעזייוו וצ רָאיטקא רעט

 ןזיא גרובאניד ןיא טירטפיוא רעטשרע רעייז .ענהיב רעד ףיוא ןעל

 "עגירטניא , רעד ןיא ףעזָאי ןופ לָאר רעשיטאמארד רעד ןיא ןעוועג
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 "יורג א טכאמעג טָאה רע ןוא ("ןירעכאמ עקטָאילּפ יד עיסָאװד ,)
 ,רָארופ ןעס

 עסעיפ עיינ עניצנייא יד ןעוועג "תימלוש , זיא טייוו יוזא

 .געוו ן'םיוא ונחיו ןוא ועסיו ןעשיווצ ןערָאװעג ןעפאשעגנ זיא סָאװ

 טדָאטש ןייא ןופ ןעוהַאפמורא ןייא ןיא ןעטלאהעג טָאה ןעמ ןעוו

 ןעפאש וצ טייקניטיונ םוש ןייק ןעוועג טינ זיא ,רעטייווצ רעד ןיא

 + -ַארּפ רעדעי ןיא יינ ןעוועג ןענייז רעקיטש עטלא יד ,ןעסעיּפ עיינ

 .ןעמוקעגנַא זיא עינאּפמָאק דנו ענ א ןיהואוו ,טדָאטש רעלעיצניוו
 ןוא גנאלנערהָאי ןערהָאפמורא טנעקעג ןעבָאה סעינאּפמָאק יד ןוא

 ,ןעניוועג טינ רָאג לָאז ענהיב יד

 זיא ןעטרָאד .סעדא ןיא ןעוועג ךאז יד זיא שרעדנא רעבָא

 עטלא יד ןוא עניבלעז סָאד טעמכ ןעוועג גידנעטש םוקילבוּפ סָאד

 -ַאה טפראדעג טָאה ןעמ .ןהענ טנעקעג טינ ןעטרָאד ןעבָאה ןעסעיּפ

 ןיוש טָאה רעטאעהט רעד ןוא רעקיטש עיינ רעטפע ןוא רעטפע ןעב

 ,רעסאפרעפ ןייא ןופ דיחיה תושר רעד ןייז טנעקעג טינ רהעמ

 -אעהט יקסניראמ ןופ תיבה לעב רעד טָאה טייצ רעד רעטנוא = |
 -ענ ןעוועג זיא רע ןוא סעצָארּפ א סעּפע ךיז ףיוא טאהעג רעמָא רעט

 -ונעגרעביא טָאה רעטאעהט םעד .,סעדא ןעזָאלרעּפ וצ ןעגנואווצ

 ,רענרעל ןעמ
 -יא טָאה רע ןעוו ,לעמיח ןופ ןעלאפעגבַארא טינ זיא רענרעל |

 ןעװעג טנאקעב ןיא רע .רעטאעהט יקסניראמ םעד ןעמונעגרעב
 טָאה רע סָאװ ,העש רעטשרע רעד ןופ רעטאעהט ןעשידיא ן'טימ

 . ,טסעראקוב ןיא טעדנירגעג ךיז

 רע זיא רעיראק ןייז ןופ ביוהנֶא םעד ן,פ סיוא טהעז סע יו
 -ייז עלא ףיוא ןעפרָאװעג ךיז טָאה ןוא רוטַאנ עגיהורנוא ןא ןעוועג

 -וטטש רהָאי א רע טָאה ,רימַאטישז ןיא עיזַאנמיג יד טגידנעעג .ןעט

 טינ רעטייוו זיא רע רָאנ ,טעטלוקאפ ןעשידירוי רעסעדא ןיא טריד

 ןייוא דלאב זיא רע .םזילאנרושז םוצ ךיז ןעמונעג ןוא ןעננאנעג

 רענידנעטש א ןערָאװעג ןעטרָאד זיא ןוא "קינטסעיוו יקסעדא ,, ןיא

 -ענסיוא טָאה געירק רעשיקרעט-שיסור רעד ןעוו רָאנ ,רעטייבראטימ

 רעבעגסיורא סלא טסעראקוב ןיא ןיוש םהיא רימ ןעפערט ,ןעכארב

 יקסיּפאז, גנוטייצ רעשיסור רעכילגעט א ןופ רָאטקאדער ןוא
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 -טייצ א ןייז טנעקעג רָאנ טָאה גנוניטפעשעב אזא ".ַאנינַאדשזארג

 ןוא ,ןעטלאהנַא טנעקעג טינ המחלמ יד טָאה גנאל ?ייוו ,ענילייוו

 ,גנוטייצ רעשיסור א ראפ ץאלּפ רעד ןעוועג טינ זיא טסעראקוב

 תירב םייב ןייז וצ טייקכילנעמ יד טאהעג רע טָאה ?ייוורעד

 -עב עטנעהַאנ א םהיא טימ ןעסילש ןוא רעטאעהט ןעשידיא ןופ

 ,טפאשטנאק

 טייצ יד זא ,ןעלאפעגנייא טינ לָאמנייק ן'רענרעל טלָאװ ןיילא

 ןופ טייוו ןעוועג זיא רע ,רעטאעהט ןעשידיא א ראפ ןעמוקעג זיא

 -?אהרעטנוא אזא ןיא טניטיונעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעדיא םענעי

 ןעוו רָאנ .ןעבעגנ טנעקענ טָאה רעטאעהט רעשידיא א סָאװ ,גנוט

 א ןיירא םהיא זיא ,ךאזטאהט א ןעוועג ןיוש זיא רעטאעהט רעד

 -עב סע לָאז ןעמ ןעוו ,דלעפ עראבטכורפ א זיא סָאד זא ,קנאדעג
 ,זיא גירעהעג יװ ןעטייברא

 -ידיא רעד ןופ לענעילפ רעדנא ןא וצ טננאלעב טָאה רענרעל

 טימ ןעדעירפוצ טלעטשעג טינ ךיז טָאה רע .ץנענילעטניא רעש

 זא ,טנעכערעג טָאה רע ,קלָאפ םוצ ךיז ןעזָאלבָארא ס'ןעדאפדלָאג

 סָאד ןעביוהוצפיוא זיא רעטאעהט ןעשידיא א ןופ ןעבאנפיוא ידי

 ןיא ןעהעז וצ ןעמוקענסיוא ןיא םהיא יו יוזא ןוא ,ךיז וצ קלָאפ

 טָאה ,רעטאעהט ןעשידיא ןיא סעקסעלרוב עטסגרע יד טסעראקוב

 ןעמ סָאװ ןעזייוו וצ גנאלרעפ א ןעלקיווטנע ןעמונעג םהיא ןיא ך ז
 טראוועג טָאה רע ןוא רעטאעהט ןעשידיא א טימ ןַאהטּפיוא ןעק
 | -  ,טייזונעגעלעג אזא ףיוא

 וצ רָאנ .סעדא ןיא טכאמעג ךיז טָאה טייהנעגעלעג ץניזָאד יד

 ךיז ןעבָאה טמיורטעג טָאה רע עכלעוו ןופ ןעסעיּפ ערעסעב יד ןעבעג

 ןעבָאה רימ .ןעפאש ןענעק ייז ןעלָאז עכלעוו ,רעביירש טרעדָאפעג

 רָאנ ,רעביירש עשידיא עלופטנאלאט עטוג טאהעג טלָאמעד ןיוש

 רענרעל .ענהיב רעד טימ טפאשטנאקעב ןייק טאהעג טינ ןעבָאה ייז

 רע סָאװ ,טימרעד טרעפטנערעפ ענארפ ערעווש עניזָאד יד טָאה

 טָאה רע .םלועה תומוא יד ןופ רעביירש יד וצ טדנעוועג ךיז טָאה
 סָאש ןייק ןייז חטרעוו טינ טעוװ והטפיוא רעצנאג רעד זא ,ןעפירגעב

 סעשיריא ןעבָאה טינ ןעלעוו רעקיטש ערעסעב יד ביוא ,רעולוּפ

 ץנוק רעּפַאנק א רָאנ ןייז טעוו סע זא ,ןעפירגעב טָאה רע .ךיז ןיא
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 "עב יד רהיא ןעננאלרעד ןוא םיוג יד ןופ עמארד עטוג א ןעמהענ וצ

 רעכוזעב רעטאהט רעטסַארּפ רעד .,רעטאעהט ןעשידיא ןופ רעכוז

 יד ןוא ,םדא ינב ן'פיוא ןהָאה א יוװ ןעקוק אמארד אזא ףיוא טעוו

 םוצ תומולח עזייב עלא ןע'לטב'סיוא טעוװ ץנענילעטניא עשידיא

 ןעבָאה טנעקעג ןעבָאה םינּפ א ראפ סָאװ .רעטאעהט ןופ רָאטקעריד

 -יא רעד ףיוא ןעסעיּפ עשיאעּפָארייא עטונ ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד

 ןעבָאה ןערָאיטקא עשידיא ענעקאבעג-יינ יד ןעוו ,ענהיב רעשייד

 ? ןעלעיּפש ןופ תיב-ףלא םעד טסואוועג טינ וליפא

 -םיוא טָאה רע .סימָארּפמָאק א טכאמעג רעבירעד טָאה רענרעל
 יד עכלעוו ןיא ןעסעיֿפ עכלעזא םלועה תומוא יד ייב ןעבילקעג
 ןעשטייד םעד ןופ .עשידיא ןעוועג ןענייז ןענַאזרעּפ יד ןֹוא גנולדנאה
 ,"אטסָאקא ?אירוא , ס'ווָאקצונ ןעבילקעגסיוא רע טָאה ראוטרעּפער
 ןוא "ןידוי יד, ס'בירקס ןעמונעג רע טָאה ןעשיזיוצנארפ םעד ןופ

 -עיּפ עטנַאמרעד יד .שידיא םענייר א ןיא טצעזענרעביא ייז טָאה
 ןיא טלאהניא רעייז סָאװ ,חלעמ יד טאהעג רָאנ טינ ןעבאה ןעס
 ןעכילטינשברוד םעד ראפ ךילדנעטשרעפ ןוא רעשידיא א ןעוועג

 -רעּפער םעד ןיא ןעוועג ןענייז ייז רָאנ ,רעהענ רעטאעהט ןעשידיא
 ןערָאיטקא עשידיא יד ןוא הנידמ רעשיאעּפָאריײא רעדעי ןופ ראוט
 -קא עשטייד רעדָא עשיסור עטמהירעב ןהעז ןהעג טנעקעג ןעבָאה

 ךָאנ ןעבָאה ייז ביוא ןוא ,ןעסעיּפ עניזָאד יד ןיא ןעלעיּפש ןערָאיט

 ןעבָאה ןעלָאר עכלעזַא ןעסַאּפפיוא טנעקעג טינ טלָאמעד ןיילא
 | .ןערָאיטקא .עטמהירעב ןופ ןענרעלבָא טנעקעגנ סע ייז

 "עג ןעבָאה ןעסעיּפ ייווצ עניזָאד יד ןיא ןעלָאר-טּפיױה יד
 -ַאה ןוא (ּפראק) ןייטשדלָאג עיפָאס ןוא דלַאגנהעש אבא טלעיּפש

 יד ןעוועג ןיא ננאל-ןערהַאי ןוא .ייז ןיא טנעכייצענסיוא ךיז ןעב

 -ָאה סָאװ ,עסירטקא ןוא רָאיטקא ןעזעיציבמא ןעדעי ןופ גנובערטש

 -רע וצ ןירעבָאהבעיל ןוא רעבָאהבעיל ןופ ןעלָאר יד טלעיּפשענ ןעב
 -ענ גָאט ןעגיטנייה זיב זיא סָאװ ",אטסָאקא ?אירוא , ןיא ןענייש

 (ןידוי יד) "אקווָאדישז , ביוא ןוא .,קיטש ראוטרעּפער א ןעבילבי

 סָאװ ,ראפרעד ןעוועג סָאד זיא ,ןעוועג םימי ךיראמ יוזא טינ טָאה

 -ענ טָאה קיזומ יד) ארעּפָא ןא ךיוא רָאנ ,אמארד א רָאנ טינ זיא יז
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 ןענייז סארעּפָא יו טייצ עננאל א ןיוש ןוא (יוועלאה ןעבעירש
 ,ענהיב רעשידיא רעד ןופ ןעדנואוושרעפ

 -רעל זא ,ןעקנעד וצ תועט רעסיורג א ןעוועג רעבא טלָאװ סע

 וצ ןעלאפעגנייא זיא סע ןעמעוו ,רעניצנייא רעד ןעוועג זיא רענ'
 .םינּפ ןעשירארעטיל א ענהיב רעשידיא רעד ןעבעג

 -לעז רעד ןיא זא ,טקרעמעב ןעוועג זיא ץאלּפ רעדנא ןא ןיא
 סָאװ ,עסעיּפ עטשרע יד טגידנערעפ ןעדאפדלָאג טָאה טייצ רעגיב
 אזא ןענָארט וצ טכער א ןעבעגעג רעטאעהט ןעשידיא םעד טָאה

 טָאה ןעדאפדלָאנ זא ,טקרעמעב ןעוועג ךיוא זיא ןעטרָאד ןוא .ןעמַאנ
 -וב ןיא ךָאנ ןעביירש וצ ןעביוהעגנָא "תימלוש , עסעיּפ עגיזָאד יד

 : - ,טסעראק

 -אעהט רעשידיא רעד טָאה ןעדנעטשמוא עטסעב יד רעטנוא

 ,רעטקאראכ ןעלאקַָאל א יו רהעמ טינ טאהענ טסעראקוב ןיא רעט

 ןייז ןעוו ןענַארקעג טשרע רע טָאה גנוטיידעב עלאנָאיצַאנ א ןוא

 לייהט ןעסיורג א רעביא ןעטיירּפשרעפ ןעמונעג ךיז טָאה העּפשה

 -ירא זיא רעטאעהט רעד ןעוו ,ןהעשעג זיא סָאד ןוא ,קלָאפ ןופ
 זיא סע ואוו ,דנאלסור ךָאנ ןעינעמור ןופ ןערָאװעג ןעגָארטעגרעב

 ןעוועג זיא סע ןוא ,קלָאפ ןעשידיא םעד ןופ וברו ושאר רעד ןעוועג

 -ערג ןייז ןעלָאז ןעננוננערטשנָא יד זא ןעטראוורע וצ יו רהעמ ַאד

 .רעטאעהט ןעלאקָאל א ראפ יו ,ענהיב רעלאנָאיצַאנ א ראפ רעס

 -רעפ עסיורג ןייק טלה'פענ טינ רעביירש רעד טָאה טסעראקוב ןיא

 -עטש וצ ןעוועג זיא גנובערטש עצנאג ןייז ןוא טייקכילטרָאװטנא

 רָאנ .ןעוועג טינ זיא רע רעוו ,רעכוזעב ןעגיטרָא םעד ןעדעירפוצ ןעל

 -ענ טלָאמעד ןיוש טָאה ןעדאפדלַאנ יו ,רימ ןעהעז ןעטרָאד וליפא

 ןוא ןערעסערג א ןעבָאה לָאז סָאו ,סניוזא סעּפע ןעגעוו טכארט

 ףיוא רעביירשנעמארד רעד טָאה סעדא ןִיִא .םויק ןערעקראטש

 -אפדלָאג ןוא טייקכילטראװטנארעפ עלאנָאיצַאנ א טלהיפרעד ךיז

 ,"תימלוש  ֹוצ ךיז ןעמונעג חדמתה רהעמ טימ טציא טָאה ןעד
 תומוא יד ןופ ןעמארד עטנאקעב וצ ןעמונעג ךיז טָאה רענרעל
 -סואוועב יד .ייז טצעזרעביא ןוא טלאהניא ןעשידיא א טימ םלועה
 ןיא טניואוועג טייצ רענעי ןיא ןעבָאה סָאװ ,רעביירש עשידיא עט
 ינעמ ,רעטאעהט ן'טימ טריסערעטניארעפ טסנרע ךיז ןעבָאה סעדא
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 טאהעג טָאה ןוא רעכוזעב רעטּפָא ןא ןעוועג זיא םירפס רכומ עלעד

 רעשיטאמארד א ןיִא .ענהיב רעד ראפ סעּפע ןעפאש וצ קשח םעד
 ןוא קרעוו א ןעפאשענ רעהירפ ןערהַאי טימ ןיוש רע טָאה םראפ

 ןענעק ךיוא לָאז ןעמ סָאװ ,עסעיּפ אזא ןעביירש טלָאװעגנ טָאה רע

 -ראה ןייז וצ ןעבָאה ןהעזעג טָאה רע סָאו רעקיטש יד .,ןעלעיּפש

 ,קרעוו א ןעבענ וצ ןעווענ זיא שנואוו ןייז ןוא טדערעג טינ ןעצ

 ַא ,הטרעוו ןעשירארעטיל ןוא ןעשיטעָאּפ ןערעכעה א ןעבָאה לָאז סָאוװ

 השמ ןעמוקענ ךיוא זיא רעטאעהט ןיא .ןעשיטאמארד םעד זוח

 טימ ךיז ןענַאקעב וצ רעטנעהענ טכוזעג טָאה ןוא םולבנעיליל ביל

 רעטּפָא ןא .ענהיב רעשידיא רעד ןופ ןעננודעדַאפ עלעיצעּפס יד
 טימ טָאה רעכלעוו ,יקצעניל ?אוי קחצי ןעוועג ךיוא זיא רעכוזעב

 א ןעדאפדלַאנ טימ ןעמאזוצ ןעבעגענסיורא רעהירפ רהַאי עכילטע
 -יא טלעיּפש ןעמ יו ןהעז רָאנ טינ ןעמוקעג ןענייז ייז .ננוטייצ

 ןעפלעה וצ רהענעב ןעסייה א טימ עקאט רָאנ ,רעטאעהט שיד

 -אעהט ןעשידיא םעד ןופ ןעכאמ ןוא ענהיב עשידיא יד ןערימרָאפ

 .ןָאיצוטיטסניא עלאנָאיצַאנ א רעט
 -עננַא רענרעל טָאה רעֿפעּפש לעסיבא רעדָא טייצ רעד םורא

 ןעמוקעגסיורא זיא ןעניובנעלענעצאק ,"?ארשי ןב םחנמ , ןעבעירש

 סָאװ ,קיטש א טיירגעגוצ טָאה םולבנעיליל ,"'ישר , אמארד א טימ
 טָאה ןעמָאנ ןעשיסור םעד ןופ .,"ץענַאשזעיצווד  ןעסייהענ טָאה
 יד רָאנ ,גנוצעזרעביא ןא ןעוועג זיא סָאד זא ,ןעסילש טפראדעג ןעמ

 עניזָאד יד טָאה ןעמ ןעוו טייצ יד ךָאנ ןעקנעדעג סָאװ ןערָאיטקא

 -ענ ןיא סע זא ,קורדנייא םעד רעטנוא ןענייז טרהיפענפיוא קיטש

 סָאו ראפ ,ךילדנעטשרעפנוא זיא סע ןוא ,עסעיּפ עלעניגירַא ןא ןעוו
 סָאװ ,טרָאוװ ןעשיסור אזא וצ ןעמוקנא טזומעג טָאה םולבנעיליל

 ,דנאלסור ןיא ןעדיא יד ייב ךיורבעג ןיא טינ ןיא

 עסעיּפ רעטנַאמרעד רעד ןופ ננורהיפפיוא רעטשרע רעד ייב

 רע .,רעטאעהט ןיא ןעסילוק יד רעטניה ןעוועג םולבנעיליל ןזיא

 טימ עסילוק א רעטניה ןופ גנולעטשרַאפ רעד וצ טקוקענוצ דיז טָאה

 ןופ ןערערט טלעקייקעג ךיז ןעבָאה סע .טייקטנאּפשעג רעסיורג ט

 ןיא סקאמילק םוצ רעטנהענ ןעמוקענוצ ןזיא סע ןעוו ןעגיוא ענייז

 סָאװ ,סניוזא סעּפע ןהעזרעד םיצולּפ רע טָאה ָאד רָאנ ,טקא ןעטירד
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 טָאה טקא סולש ן'ראפ ,טשימוצ לעסיבא השעמ תעשב םהיא טָאה
 ןעצנאג ןיא ןעוועגנ םהיא זיא סָאװ ,עקנעצס א טלעיּפשענבָא ד ז

 סָאװ ,ןענַאטשרעפ טינ טונימ רעטשרע רעד ףיוא טָאה רע .דמערפ

 + דלאב רָאנ .ןעמונעג ךיז טָאה סָאד ןענאוו ןופ ןוא סניוזא זיא סָאד
 סאו ,רעקימָאק ייווצ יד ,זיא סָאד סָאװ ,ןעסיוטשעגנָא ךיז רע טָאה

 -ַָאה ,טאלבנייוו ןוא אקסעלונַאמ ,קיטש םעד ןיא טלעיּפשעג ןעבָאה

 -עקוטשעגניירא ןיילא ,רעסאפרעפ םייב ךיז גידנענערפנָא טינ ןעב

 עסעיּפ רעד וצ ןיטולחל ךיז טָאה סָאװ ,ענעצס עשימָאק א טעוװ

 טינ יוזא ןופרעד טלהיפרעד ךיז טָאה םולבנעיליל ,טסאּפעג טינ

 .טרָא ן'פיוא ט'שלח'ענקעווא טָאה רע זא ,טוג

 ן'יקצעניל ייב ךיוא טָאה סעדא ןיא רעטאעהט רעשידיא רעד
 רע יוװ יוזא .אמארד רעד וצ ךיז ןעמהענ וצ קשח א ןעפורעגסיורא

 -רע םהיא ןופ ןעמ טָאה ,רָאמוה ראפ שוח ןעטוג א טאהעג טָאה
 טָאה ןעינעמור ןיא זא ,טקאפ רעד .עידעמַאק ענידלעּפאצ א טראוו

 "ענג םהיא טָאה ,"?ענניא ןעשיליוּפ , ןייז טריזיטאמארד שטיוורוה
 רע ןוא .ענהיב רעד ראפ סעלענינירַא ןעפאש ןעק רע זא ,ןעזיוו

 ,ןערָאװעג גיטראפ זיא עכלעוו ,עסעיּפ א וצ ןעמונעג עקאט ךיז טָאה

 .סעדא ןייק טרחעקענקירוצ ךיז טָאה ןעדאפדלַאג ןעוו

 -יפ ןערעה ןעמוקעג זיא עינאּפמַאק עצנאנ יד ןוא ןעדאפדלָאג

 ןעדאפדלָאנ ןוא טנעיילעג טָאה יקצעניל ,ננופאש עטסעיינ ס'יקצענ

 .ןעכאל ןופ ןעטייז יד ןיא ןעטלאהעג ךיז ןעבָאה ןערָאיטקא יד ןוא

 -עג זיא רע .ןעטימ ןיא טקאהעגרעביא יקצעניל ךיז טָאה םיצולּפ -
 ענהיב רעד ןופ ןושל םעד ףיוא טסייה סָאװ ,עלעטש א וצ ןעמוק

 רעד ףיוא סיורא רענייא טדער סָאד ."טייז ייב , רעדָא "טרַאּפַא,

 -רעפ ןעפראד רעיושוצ יד ןוא ןעצראה ןיא טכארט רע סָאװ ענהיב

 -ַא יד טינ { ע ר ע ה  ,יוזא טדער רע ןעוו זא ,ןהעטש

 רע סָאװ ענהיב רעד ףיוא םהיא ןעבעל ןעהעטש סָאװ ע ר ע ד
 .טנָאז

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,דייר יד זא ,ןעמוקענסיוא דָארנ זיא סע

 ערעדנא יד סָאװ ,דוס א טגַאזעגסױא ןעבָאה טראּפא טנעכייצעב

 -יוו טרָאטענ טינ ןפוא םושב ןעבָאה ענהיב רעד ףיוא ןענָאזרעּפ

 ערעטייוו עצנאג יד טָאה רָאװעג ןופרעד ןערעוו ייז ןעוו ןוא ,ןעס
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 רעד .קזוח ןופ םינּפ א טנירק ןוא טינ תושממ םוש ןייק גנולדנאה

 זא ,טסירָאמוה םעד ןַאהטענ לעציק א יוזא טָאה ןופרעד דרוסבא
 :ןעפורעגסיוא ןוא רעטכעלענ א ןיא ןעסַאשענסיױא טָאה יקצעניל

 -עקניוו עלא ןיא .שעראנ ךָאד זיא סָאד ! תוחור ידלא וצ ---
 סָאװ יד רַאנ ,טגָאז רע סָאװ ,ןערעה ןעמ טעוװ רעטאעהט ןופ ךאל

 דנילב ןוא ביוט טונימ רעד ףיוא ןעפראד םהיא ןעבעל ןעהעטש

 ! יופ .ןהעז טינ ךאז ןייק ןוא ןערעה טינ ךאז ןייק ןוא ןערעוו

 טלַאװעגנ טינ ןוא טפעה יד טכאמרעפ ןעסָאלשטנע טָאה רע

 -ענוצ טינ םהיא וצ ןיא ןעדאפדלַאנ ?עיפ ןוא .,רעטייוו ןענעייל

 ןיא סָאד זא ,יוזא טונ זיא סָאד זא ,םהיא טרעלקרע ןוא ןענַאטש

 ,ןייז טינ רָאנ ןעק שרעדנא זא ןוא גנרוטאמארד םעד ןופ ץנעסיל יד

 טינ זיא ,קיטש ענעי ןופ ןערָאװעג זיא סָאװ ,ןעפלַאהעג טינ טָאה
 -עּפש ןוא .ןערָאװעג טקורדעג טינ לָאמ ןייק זיא יז ,טסואוועב

 רע סָאװ ,טימרעד טליטשענ אמארד וצ קשח ןייז רע טָאה רעט

 ".עזייוו רעד ןאהטַאנ, סגניסעל טצעזרעביא טָאה
 ראפ ?היפענ אזא טימ רעביירש א סָאװ ,סורדרעפ א זיא סע

 טינ טָאה טנאלאט אזא טימ ןוא ענהיב רעד ףיוא טייקכילטייהראוו

 -ענהיב רערעיינ רעד טימ דיז ןענַאקעב וצ טייהנעגנעלענ יד טאהעג
 ןוא "טייז ייב , ןוא "סטראּפא, יד טפאשעגבָא טָאה סָאװ ,קינכעט

 .ייז ןהֶא ןעמוקוצסיוא יוװ ,געוו א ןעזיוועגנ םהיא טלָאװ סָאװ

 -דלַאנ ךיז טָאה רעטאעהט ןופ לעמוט םעד ןופ טרעטייוורעד'

 ןערעפטנע רהעמ לָאז סָאװ ,עסעיּפ רעיינ א ראפ ןעמונעג ןעדאפ

 םורא ןערָאװעג ןעפאשענ ןענייז סָאװ ,ןעננורעדַאפ ערעננערטש יד

 "אטסָאקא ?אירוא, יו ןעמארד עכלעזא .סעדָא ןיא ענהיב רעד

 ןייז יירט ןעבילבעג זיא רע ןוא טרילעּפא טינ םהיא וצ ןעכָאה

 יד ןוא ,רעקיטש עגיסעמנעטערעּפָא קלָאפ םעד ןעבעג וצ קיטקאט
 םעד ןעזיוועג םהיא טָאה "תימלוש , ןופ עמהאנפיוא עמיראוו

 קיטש ןעשירָאטסיה א וצ ןעמונעג רעדיוו ךיז טָאה רע .געווסיוא

 טינ רע זיא קיזומ רעד טימ רָאנ ."אבכוכ רב, ןעוועג זיא סָאד ןוא

 ,סעדא ןייק טרהעקענקירוצ ךיז טָאה רע ןזיב ,ןערָאװעג ניטראפ

 ,ףליה וצ ןעמוקענ םהיא זיא אקסעלונאמ ואוו

 עבלעזא ייס ןוא רענרעל ןופ טסוג םעד ןיא ןעסעיּפ ייס רָאנ
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 יוזא טינ ןערָאװעג ןעפאשענ ןענייז "אבכוכ רב, ןוא "תימלוש , יו

 -ענ ייז ןענייז ראוטרעפער ןעשיאעּפָארייא םעד ןיא ןוא ,גנירג

 -ענ טָאה סעדא ןיא רעטאעהט רעשידיא רעד ןוא .גינעוו רהעז ןעוו

 -ייש ריאמ ֹוצ טדנעוועגנ ךיז טָאה רענרעל .רעקיטש עיינ טרעדַאפ

 סעדָא ןיא טניואוועג טלַאמעד טָאה רעכלעוו ,(ר"מש) שטיוועק

 ענעגייא ענייז ןעריזיטַאמארד וצ ןעמונעג ךיז טָאה רעטצעל רעד ןוא

 םעד ,"ץירּפ ןעשידיא, םעד טריזיטאמארד טָאה רע .ןענאמַאר

 ןעמונעגסיוא ןעבָאה ייז ןוא "קינטנעצַָארּפ , םעד ,"קינשזרָאטַאק,
 .םלוע םייב

 רע זא ,קנאדעג א ןע'שטיוועקייש ןעבעגעגנייוא טָאה סָאד
 ןיוש זיא ןערָאיטקא ןייק ןופ .רָאינעּפערטנא ןא ןערעוו ןיילא לָאז
 טָאה ןעלעיּפש םוצ ץאלּפ א ןוא ןעוועג טינ העינמ ןייק טלָאמעד

 ןעועג ןיא רקיע רעד .טדָאטש רעדעי ןיא ןעניפעגנ טנעקעג ןעמ

 א ןעלעטשנעמאזוצ טנעקעגנ טָאה סָאװ רעסאפרעפ א ןוא ,ןעסעיּפ

 .רָאטקעריד א ןערעװו טנעקעג גנירנ טָאה ראוטרעּפער םעניילק

 ןענַאטשעב זיא סָאװ ,עינאּפמַָאק א טלעטשעגנעמאזוצ טָאה ר"מש

 ,(שטיווַאמייח) ענייה ,ןָאסריאמ .רענדארג יורפ ןוא רענדארג ןופ

 ,ןאמצאק ,סילעג יורפ ןוא סילענ ,סקאז ןיליירפ ,ןאמפיוק ,רעלענק

 "קא ןוא טנעגיריד רהַאכ א ןעווענ זיא רעכלעוו ,לעזדירפ ,לעטכאוו

 | ,ערעדנא ךָאנ ןוא רָאיט

 רעליטש ןוא רעניהור וצ א ןעוועג זיא שטיוועקייש רעבָא

 -יווצ ,ןערָאיטקא יד ןופ ןעטלאהסיוא ןענעק לָאז רע זא ,שנעמ

 -איצעּפס ךיז ןעבָאה סָאװ ,ענינייא ןעוועג ןענייז סע עכלעוו ןעש

 -בִא דלאב ךיז טָאה רע ןוא תוקולחמ ןוא סעגירטניא ןיא טריזיל
 יד ןוא ןיילא ןעבילבעג זיא עינאּפמַאק יד .ייז ןופ טלעסיירטעג

 טימ טגרָאזעב ךיז טָאה רע .ענייה ןעמונענרעביא טָאה ןָאיצקעריד

 .ץניוװַארּפ רעד רעביא ךיז טזָאלענקעװא ןוא ןעסעיּפ סע'שטיוועקייש

 א ,טפארק עיינ א ןעניוצענוצ ךיז וצ טָאה עינאּפמַאק עניזָאד יד

 -יטציא יד ,יקציוועל הרש ןעוועג זיא סָאד ,לעדיימ רעסעדא עננוי

 רעטשרע רהיא ןוא םיטש עטוג א טאהעג טָאה יז ,רעלדא .סרמ עג

 "קינטנעצָארּפ , ןיא לָאר א ןיא ןַאסרעכ ןיא ןעוועג זיא טירטפיוא

 "4 .ןעמונעגסיוא קראטש טָאה יז ןוא
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 טָאה ,ןעסעיּפ ןיא גנע רהעז טלהיפרעד ךיז טָאה רענרעל ןעוו

 זא ,םהיא ייב טקריוועגסיוא ןוא ןעדאפדלָאנ וצ טעדנעוועג ךיז רע

 ,רעקיטש ענייז ןעלעטש וצ ןעביולרע םהיא לָאז רע

 ןעסעיּפ ףירח יו זא ,ןעקרעמעב וצ טנאסערעטניא ןיא סע

 -ָאה עכלעוו ןערָאטױא ייווצ יד ןעבָאה ,ןעוועג טינ טלָאמעד ןענייז

 ןיא ענהיב עצנאג יד ןעטלאהעגנ רעטעּפש רהָאי עכילטע טימ ןעב

 ןיא ,דנאלסור ןיא ןעפאשעג טינ רָאג ,דנעה ערעייז ןיא אקירעמא

 רענייטאל ףעזָאי זא ,טקרעמעב ןעוועג ןיוש זיא טרָא רעדנא ןא

 ןעמ טָאה טייצ עטשרע יד ןוא רָאטיױא סלא רעמָא וצ ןעמוקעג זיא

 -עמור ןופ טכארבעגטימ טָאה רע סָאװ ,רעקיטש ענייז טלעיּפשענ
 ."ןויצ ןופ עבעיל , יד ןעוועג ךיוא זיא עכלעוו ןעשיווצ ןוא ןעינ

 שטיוועקייש ןעוו ,סעדא ןיא ןעמוקעגנָא זיא שטיוורוה השמ ךיוא

 טרישזאגנא זיא רע ןוא "קינטנעצַארּפ , ןייז טכאמעג גיטראפ טָאה

 ,קיטש ןעגיזָאד םעד ןיא לָאר א ןעלעיּפש וצ רָאיטקא סלא ןערָאװעג
 ,ןענופעג טינ ץאלּפ ןייק רע טָאה רָאטיוא סלא רָאנ

 ןעמונעג שטיוװַאמארבא בקעי םולש טָאה טייצ רעד םורא

 עטפַא ענייז .ענהיב רעשידיא רעד ראפ "וויזירּפ , םעד ןעביירש

 ַא סאוו ,ןעזיוועג םהיא ןעבָאה רעטאעהט ןעשידיא ןיא ןעכוזעב

 טיול קיטש א ןעפאש וצ טכוזעג טָאה רע ןוא טרעדָאפ ענהיב עיינ

 ,ןהעזעג ןעטרָאד טָאה רע סָאװ רעטסומ םעד

 רעד זויא ראפרעד עקאט ןוא טּפאכעג טינש םעד טָאה רע

 -ניירא טגילקענ ךיז טָאה רע .םינּפ א ןהִא ןעמוקעגסיורא "וויזירּפ ,

 ןעסעגרעפ טינ וליפא טָאה ןוא טנעמעלע ןעשימָאק םעד ןעגנערבוצ

 ךיז ןערירטנעצנַאק וצ טאטשנא רַאנ ,ךאלצנעט ןוא םינומזּפ ןייק

 ביוא .םיכרד עגיטייז ןיא ןעכארקרעפ רע זיא עמארד רעד הוא

 ןיב סָאד טינ, ןייז ןופ ןח לעיפ ןעניוועג קרעוו סעשטיוואמארבא
 "וויזירּפ , ןיא .עמארד א ןענע'נרח וצ גונעג סָאד זיא "ןעפיוא ךיא

 וצ טינ עמארד רעד טימ ןעבָאה סָאװ ,סענעצס ?עיפ ןיירא ןעמוק

 רָאנ ,טרעדלישעג טפאהרעטסיימ ןענייז אפוג סעקנעצס יד ,ןָאהט

 -רעד אצוי לעוּפ רעד ןוא ,עמארד רעד טימ ןָא טינ ךיז ןערעהעגנ ייז

 ןהעטש טפא טביילב עמארד רעד ןופ גנולעקיווטנע יד זא ,זיא ןופ
 ,גנורּפש ַא לָאמא טימ יז טיג םעדכָאנ ןוא
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 -ארבא טָאה "וויזירּפ , ןיא זַא ,ןעקרעמעב וצ גיטיונ זיא סע
 -ךלַאנ ןיא .ךאלדעיל ראפ ?אווק ןעכייר א ףיוא ןעזיוועגנָא שטיוװַאמ
 ץאלּפ ןעגי'דובכב א ןעמונרעפ ךאלדעיל יד ןעבָאה רעקיטש סנעדאפ
 .פהיפעג ןעשיטעֶאּפ א טימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז עטסנרע יד ןוא
 ןעוועג ייז ןענייז טפָא ןוא ןעפאשעג ןיילא רעדעיל יד טאה רע
 -יירשנעמארד ערעדנא יד ,רעקיטש ענייז ןופ לייהט רעטסעב רעד
 רעדעיל ןעמאש וצ הנתמ אזא טימ טשנעבעג ןעוועג טינ ןענייז רעב
 ךיז ןעפלָאהעג רעדעווטנע ןעבָאה ייז ןוא קנופ ןעשיטעַאּפ א טימ
 םוש ןייק ןעבָאה סָאװ ,ןעמארג טכאמעג ןיילא רעדָא עדמערפ.טימ-
 סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג זיא שטיווָאמארבא .טאהעג טינ םעט
 יד טנניז "וויזירּפ , ןיא ןוא רעדעיל סקלָאּפ טימ טצונעב ךיז טָאה
 ,"לאשטעּפירּפ ן'פיוא , יו ךאלדעיל עכלעזא עיסָאװד לעדיימטסנעיד
 רעד ןיא ןוא ,"ךלמ וניבא , ",עניימ המשנ וד ,רימ וצ ,רימ וצ,
 ןעוו ,ןענואוועג ךס א ענחיב עשידיא יד טלָאװ ךאלדעיל ןופ טכיזניה
 .טצונעב טימרעד ךיז ןעטלָאוװ רעביירשנעמארד יד

 ,ןהעזעגנייא רעטעּפש שטיווַאמארבא טָאה ,סיוא טזייוו סע יו
 פייוו ,ךרד ןעשלאפ א טימ ןעטָארטעגוצ ענהיב רעד וצ זיא רע זא
 -ךָאי וינ א טימ ךערּפשעג א ןיא םורא רהָאי גילדנהעצ רַאּפ א ןיא
 וצ זיא שנואוו ןייז זא ,טקירדעגסיוא ךיז רע טָאה רָאטקעריד רעק
 .אטאצול ןופ טסייג םעד ןיא עמארד עשיטעאּפ א ןעפאש

 רעד ןעוו ,עסעיּפ ןייז טימ ןערָאװעג גיטראפ זיא שטיווַאמארבא
 עטצעל ענייז טלהעצענ ןיוש טָאה דנאלסור ןיא רעטאעהט רעשידיא
 | - .געט

 -עג רעדיוו זיא ןעדאפדלַאנ ןוא ןעמונעג םיגנ גנאל טָאה סע
 יד ןיא טצעי רָאנ ,סעדא ןיא רעטַאעהט םעד ןיא רָאטקעריד ןערָאװ
 .שטיוועקייש ןוא רענרעל ,םהיא ןעשיווצ טלייחטוצ ןעוועג חכולמ
 -ךלַאנ ןוא ייז ןעשיווצ יירעסייר א ןעביוהעגנא ךיז טָאה דלאב רעבָא
 .רעטאעהט ןופ ן'רענרעל ןעּפוטשוצױרא ןעגנולעג זיא ןענעדאפ

 -טגטימ סערא ןייק ךיז ןערהעקקירוצ םייב טָאה ןעדאפדלָאנ
 -אמ טימ ןוא "אבככ רב , עסעיּפ עשירָאטסיה עטייווצ ןייז טכארב
 רעד טימ ןערָאװעג גיטראפ ךיג רע זיא םייז רעד ייב אקסעלוג
 -ךְלֲאְג רעדייא רַאנ ,ןעמונעגסיוא קראטש טָאה "אבככ רב , .קיזומ
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 ,נלָאפרע םעד טימ ךיז ןעהערפוצנא טאהעג טייצ ךָאנ טָאה ןעדאפ
 -ַאברעפ טָאה סָאװ ,הרזנ ערעטיב יד ןערָאװעג ןעבעגעגסיורא זיא

 ,דנאלסור ץנאנ ןיא רעטַאעהט ןעשידיא ןעט

 ,1882 רעבמעטּפעס ןיא ןעוועג זיא סָאד

 -ימע ,הריסמ א ןופ ןעמונעג ךיז טָאה הרזנ יד זא ,טגָאז ןעמ

 קיטש ע'רשכ ןייק טינ זןיא "אבככ רב, זא ,ט'רסמ'עג טָאה רעצ

 .גנורעיגער רעד ןענענ ןערָאװעג טלעיצעג זיא גָאלָארּפ רעד זא ןוא

 -לעוו ,רעסאפרעפ א ןופ ןעמוקעג זיא הריסמ יד זא ,ךיוא טנָאז ןעמ

 רע .טזָאלעגסיוא ךיז טָאה סע יו ,טניימעג טכעלש יוזא טינ טָאה רעכ

 ןעבענעג םהיא טלָאװ סָאד ןוא רָאזנעצ ןערעוו וצ טפָאהעג טָאה

 ,רעטאעהט ןיא .דנאהרעביוא יד

 -ַאעהט רעשידיא רעד טָאה ,ןהעשעג טינ זיא סָאד יוזא יו רָאנ

 ןערעיוהט ענייז ןוא פאלק טדיוט א ןענירקעג דנאלסוד ןיא רעט

 .ןערָאװעג ןעסָאלשרעפ טדעטש עלא ןיא ןענייז

 טלאװעג טינ ןעניוא ערעייז ןעבָאה ןעּפורט עדנערעדנאוו יד

 וצ טלייאעג ךיז ןעבָאה ייז ןופ ?ייהט רעטסערג רעד ןוא ןעביולנ

 ןעלעוו ןעמאזוצ עלא זא ,טפָאהעג ןעבָאה ייז .סעדא ןייק ןעמוק

 ןעמ טעוו סלאפנעלא .הרזנ רעד ןענעג לעטימ א ןעניפענ רשפא

 ןיא רָאנ .ןעטראוורע וצ טָאה ןעמ סָאװ ,ןעכאמ רָאלק ןענעק ךיז

 ךָאֹנ ןעווענ ננולפייווצרעפ יד ןערָאיטקא יד ןעשיווצ זיא סעדא

 ,ןעקעטש-רעדנאוו םוצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה עלא ןוא ,רעסערג

 -ראמ ,ןאמנייפ ,רעלסעק ,טאלבנייוו ,סלעקניפ יד ,אקסעלונאמ

 -ייז ןייטשלעדע ענילַאּפ ןוא ןייטשלעקניפ רתסא ,ץראווש אטעראג

 ןערעדנאוו ךיז טזָאלעג ןוא ץינערג ןעשינעמור םעד רעבירא ןענ !

 רעייז ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ יד ואוו ,טדעטש עשינעמור רעביא

 תורצ עסיורג ףיוא ןעוועג זיא עינאּפמַאק יד .ןעביוהעגנָא רעיראק

 ןעבָאה ,טרעטאמעגבַא רהָאי רַאּפ א ךיז ןעבָאה ייז יו םעדכָאנ ןוא

 -סיוא ןעטרָאד לָאז רע זא ,עיצילאנ ןייק ןעלקניפ טקישענקעווא ייז

 טינ ןעטרָאד רָאט ןעמ רעכלעוו ןהָא ,עיסעצנַאק א ןעשטָאּפאלכ

 ךָאוו א ןיא ןוא 1886 ןיא רעמוז ביוהנָא ןעוועג זיא סָאד .ןעלעיּפש

 -ןק לָאז אקסעלונאמ זא ,ףעירב א ןעמוקעגנָא םהיא ןופ זיא םורא



 דנאלסור ןייק רעביא דיז טביולק רעטאעהט : 298

 ןעמוקעננָא אקסעלוגאמ ןופ זיא דלאב ,נרעבמעל ןיא םהיא וצ ןעמ

 .אקירעמא ןייק ןערהַאפענקעוװא ןענייז לעקניפ ןוא רע זא ,העידי א
 -יּפס ,ןאמרעקוצ ןופ ןענַאטשעב ןיא סָאװ עּפורט עטייווצ א

 ,סָאטשנייוװ ,טימשרלָאג ,ןייטשדלָאנ חרש ,דלָאננהעש ,יקסווָאקאוו

 טרעדנאוועגרעבירא טָאה ערעדנא ךָאנ ןוא סנאמפיוק ,ןייטשנייוװו

 רעד ןעוועג זיא עינאּפמַאק רעד ןופ רערהיפ רעד ,דנאלשטייד ןייק

 -ונעג ןוא רעהירפ ןערהָאפעגקעװא זיא רעכלעוו ,רעגרעב רעלפוס
 טאהעג ןיוש טָאה רענרעב ,לאקָאל סרעיימ גרעבסגינעק ןיא ןעמ
 --ירפ רהָאי רָאּפ א טימ ?ייוו ,דנאלשטייד ןיא גנורהאפרע ?עסיבא

 סעדא ןיא ןיא ,ןערָאװעג ןעטַאברעפ זיא רעטַאעהט רעד יוװ ,רעה

 ץוח ַא זיא טייצ רענעי ןיא ןוא ,ןעסעיּפ ְךָאנ וקסערביל ןעמוקעג
 -עוו ייב ןָאזרעּפ עניצנייא יד ןעוועג רעלפוס רעד רעפאפרעפ םעד

 ןייז ןענַאטשרעּפ טָאה רענרעב ,ןעגירק טנעקעג ייז טָאה ןעמ ןעמ

 ןוא ,טפעשענ ןיא קלח א טרעדַאפענ טָאה ןוא טייקניטכיוו עסיורג

 -ול טימ ןעמאזוצ ןערהָאפעגקעװא זיא רע זא ,ןעווענ זיא ףוס רעד

 -נעמ ןעמונעגנעמאזוצ ייז ןעבָאה ןעטרָאד ןוא ןעיצילאג ןייק וקסערב

 -עננא ןעבָאה ןוא עינאּפמַאק א טלעטשעגנעמאזוצ ,סאגנ ןופ ןעש

 רעדנאסקעלא םעד ןעמונעג ןעבָאה ייז ואוו ,ןילרעב ןיא טראּפש

 רעשידיא טימ םוקילבוּפ רענילרעב סָאד ןעוועג הכזמ ןוא רעטאעהט

 -וקעג ןוא "ןעטורקער יד, ןעוועג זיא קיטש עטשרע סָאד .טסנוק
 רעטאעהט ןיא .ןעטסירק ךיוא רַאנ ןעדיא רָאנ טינ ןענייז ןעמ

 טימ רעדעינ , : יירשענ ןוא יירעפייפ א ןעביוהעגנא דלאב ךיז טָאה

 טינ תחנ ןייק ןעבָאה ייז ביוא ,רעכוזעב עשידיא יד ."! ןעדוי יד

 יד ןיא ןעבָאה ,ןעזיוועג ייז טָאה ןעמ סָאװ טסנוק רעד ןופ טאהעג

 -טנעעג ןעבָאה ןוא גנולעטש עשיטימעסיטנא ןא ןהעזעג ןעיירשעג
 ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סָאד "!רעקעטש טימ רעדעינ, : טרעפ
 ןערָאװעג זיא טקַא ןעטירד םייב .דנאלשטייד ןיא הלודג ס'רעקעטש
 טָאה רָאטקעריד רעד ןוא ,רעטאעהט ןיא לאדנאקס רעסיורג א

 ןעטלאה ךיז לָאז ןעמ ,ןעטעב ןוא םלוע ן'ראפ ןעטערטסיורא טזומעג

 ,גידנעטשנא
 -קעריד םייב טקריוועגסיוא וקסערביל טָאה ןענעווטסעד ןופ

 ָאד רָאנ ,גנולעטשרָאפ עטייווצ א ןעבעג לָאז רע רעטאעהט ןופ רָאט
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 טָאה גנאהרָאפ רעד יו ךיילנ ןעביוהעגנָא ?אדנאקס רעד ךיז טָאה
 טנעקעג טינ רנעבא םעד רהעמ טָאה ןעמ ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז
 .-ניח א ךרוד ןעפיולטנא טזומעג ןעבָאה ןערָאיטקא יד ןוא ןעלעיּפש

 ,ריהט רעט

 ,ןעוועג טינ טלַאמעד זיא טָאטלוזער רעד גיריורט יו רָאנ

 ןעוו ןוא דנאלשטייד ןייק יעוװו םעד טסואווענ רענרעב ןיוש טָאה

 טָאה ,דנאלסור ןיא ןערָאװעג ןעטַאברעפ זיא רעטאעהט רעשידיא

 -נָאמרעד רעד ראפ רעזייוו-געוו רעד ןייז וצ ןעפורענסיורא ךיז רע

 ןערָאװעג רע זיא הז תוכזב ןוא דנאלשטייד ןיא עינאּפמָאק רעט

 ,רָאטקעריד רהיא

 טלַאמעד זיב ןעמ טָאה גרעבסנינעק ןיא זא ,סיוא טזייוו סע
 ראפ גנירג ןעוועג זיא סע ןוא ,ןהעזעג טינ רעלעיּפש עשידיא ןייק
 זיא קיטש עטשרע סָאד .רעטאעהט א ןעגירק וצ עינאּפטַאק רעד
 -רעבסגינעק םייב ןעמונעגסיוא קראטש טָאה ןוא "תימלוש, ןעוועג
 ,"סלימעל ינוק, ןעמוקעג ןענייז "תימלוש , ְךָאנ .םוקילבוּפ רעג
 ייוצ ןענַאטשעג ןעטרָאד זיא עינאּפמַָאק יד ןוא "קירדנעמש,
 -אּפמָאק רעד ךָאנ ןעמוקעג טייצ רעד ןיא זיא טנעגא ןא .םישדח
 ןופ ןוא ןעכָאװ ייווצ טלעיּפשעג טָאה יז ואוו ,גיצנאד ןופ עינ
 .ןילרעב ןייק ןערהאפעגקעווא יז זיא ןעטראד

 ןייק טימ טנענעגעב טינ רעלעיּפש עשידיא יד ןעמ טָאה ַאד

 -ייז ייז זא ,טסואוורעד ךיז טָאה ןעמ יוװ ךינ יוזא .תופי םינּפ רבס

 טינ ןעמָאנ רעדנא ןייק ייז ראפ ןעמ טָאה ,ןערָאיטקא עשידיא ןענ

 ןעטימַאק םעד ןופ ןעמָאנ רעד זיא סָאד ."עיאש םייח , יו טאהעג

 -מָאק רענרעב-וקסערביל יד סָאװ ,"ןעטורקער , יד ןיא רעטקאראב

 ךיז טָאה סָאװ ןוא קירוצ רהָאי א טימ טלעיּפשעג ָאד טָאה עינאב

 טָאה רָאטקעריד ןייק .ענאלרעדעינ ערעטיב אזא טימ טנידנעעג

 סע ןוא טאהעגנ טינ יורטוצ ןייק ןערָאיטקא עשידיא יד וצ טציא

 -ענ וצ טלעוּפ'ענ םיוק טָאה ןעמ זיב טייצ ךָאו א טרעיודעג טָאה

 עבָארּפ יד .ןענעק ייז סָאװ ןעזייוו ןעלָאז ייז ןוא עבָארּפ א ייז ןעב

 עיינ יד עכלעוו ףיוא ,רעלטסניק ןוא רעקיטירק ראפ ןעוועג זיא

 ןעמ טָאה עבארּפ יד .קורדנייא ןעטונ א טכאמעג טָאה עינאּפמָאק
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 םיכַאַאי זיא גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ןוא "תימלוש , ןופ טכאמעג

 ןוא ןאמרעקוצ ןעפורסיורא ןעטעבעג טָאה ,ענהיב רעד ףיוא ףיורא

 -רעקוצ ? טקא ןעטייווצ ןופ קיזומ יד זיא סעמעוו ,םהיא טגערפעג

 םיכאַאי ןוא סנעדאפדלָאג זיא קיזומ יד זא ,טרעפטנעעג טָאה ןאמ

 ןענעדאפדלַאג ןעקיש ןעמָאנ ןייז ןיא לָאז רע ,ןעטעבעג םהיא טָאה

 .קנאד ַא

 סקראווק ,רעטַאעהט םעד ןענירקענ טציא טָאה עינַאּפמַאק יד

 טָאה טקארטנַאק םעד טיול .ןעננוננידעב עטונ רהעז ףיוא ,ץאלֿפ

 םישדח סקעז .הסנכה ןופ טנעצַארּפ גיצכעז ןעמוקעב עינאּפמַאק יד

 גנורעדַאפ רעד ףיוא ןוא "תימלוש , טלעיּפשעג ןעמ טָאה דנַאנַאכָאנ

 יד עטערעּפָא רעד ןופ ןעטינשעגסיוא ןעמ טָאה ןָאיצקעריד רעד ןוֿפ

 גנוגידיילעב סלא ןערָאװעג טכארטעב זיא סָאװ ,ןהכ םעד ןופ לָאר

 -ַאמ-ףושכ , יד טרהיפענפיוא ןעמ טָאה "תימלוש , ךאנ .ןעדיא ראפ

 לָאז ןעמ טרעדָאפעג ןָאיצקעריד יד טָאה רעדיוו ָאד ןוא "ןירעכ

 .םעט ןעגיבלעז םעד בעילוצ ןעלדָאנ יד טימ ענעצס יד ןעדיינשסיוא

 יעג ןיא ןוא םישדח טכא ןענַאטשעג ןילרעב ןיא זיא עינאּפמָאק יד

 ".עּפורט עשילַאטנעירָא עשידיא יד, ןעמָאנ ן'רעטנוא טנאקעב ןעוו

 עּפורט יד ןוא ןעטפעשעג עטונ טכאמעג טָאה רעטאעהט רעד

 ּפָאק הערד א ןעוועג זיא רעגרעב רָאנ .םעהטָא םעד טּפאכענבָא טָאה

 -עב לעיפ ןעכאמ ןענעק טעװ ןעמ זא ,ןעלאפעגנייא זיא םהיא ןוא

 -רעפ עּפורט רעד ןופ ןעמָאנ םעד טעוװ ןעמ זא ,ןעטפעשעג ערעס

 .עשילַאטנעירָא עטכע ןא ראפ ןעבעגסיורא ךיז לָאז יז ןוא ןעצריק

 טעו עּפורט אזא טימ רעטאעהט א זא ,ןעוועג זיא ןובשח רעד

 רָאנ ,םלוע ןעשידיא ןעטקנערשעב םעד ףיוא טנעלענבָא ןייז טינ
 ,םוקילבוּפ ןעשטייד ןעסיורג םעד ןופ ןערעוו טריזינארטאּפ טעוו

 יד ןופ רעגניז ןוא רעלעיּפש יד ןערעדנואוועב ןעמוק טעוװו סָאװ

 טקארטנַאק םעד ןעכארבעג טָאה עינַאּפמָאק יד .רעקלעפ חרזמ
 י"רָאד .גרובמאה ןייק ןערהַָאפעגנקעוװא זיא ןוא ץאלּפ סקראווק טימ

 טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןעשיפַא טזָאלעגסיורא רענרעב טָאה ןעט

 רעד ןופ ןעמוקנָא םעד ןענעוו םלוע רענרובמַאה םעד ןעוועג עידומ

 טריסנַאנא זיא דלַאננהעש ןוא עּפורט רעשילאטנעירא רעטמהירעב
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 רעשינעמור סלא ןאמרעקוצ ,רָאנעט רעשיקרעט סלא ןערָאװעג
 ןוא ןאטיראב רעשיסור סלא קַאטשנייװ ,רעקימָאק רעכילרעזייק
 -וצוצ ידכ ןוא ןעגירקעג ךיילנ ייז ןעבָאה רעטאעהט א .רעטייוו יוזא
 טינ ןענייז סָאװ רעטרעוו טקאהעג ייז ןעבָאה ברַאפ עלאקָאל ןעבעג
 ךיז טָאה טקא ןעטשרע ןיא ןיוש .ןעגיולפעג טינ ןוא ןעגיוטשעג
 טקא ןעטירד םִייב ןוא םוקילבוּפ ןעשיווצ יירעפייפ א ןעביוהעגנַא
 :א ןעדיימרעפ וצ ,גנאהרַאפ םעד ןעזָאלרעטנורא טזומעג ןעמ טָאה
 ,לאדנאקס ןעסיורג

  -עגבָא יו ןעבילבענ ןערָאיטקא יד ןענייז דנעבא םעד ךָאנ
 -ידיא םעד ןיא טע'בנג'עגניירא ליטש ךיז ןעבָאה ןוא ענעסימש
 -נעירָא עשידיא יִד , ןערָאװעג קירוצ ייז ןענייז ָאד .לאטראווק ןעש
 סינרעטאמ טימ ןעלעיּפש םישדח ייווצ ךָאנ ןוא "עּפורט עשילַאט
 ןיוש זיא טציא רָאנ .ןילרעב ןיא טרהעקעגקירוצ ךיז ייז ןעבָאה
 -עג ַאד ןעבָאה ייז םנה ןוא טקעלפרעפ ןעוועג עיצַאטוּפער רעייז
 ןזֶא ןערָאװעג טלעדנאהעב ייז ןענייז םישדח דעיפ ךָאנ טלעיּפש
 ןילרעב ןיא זיא עּפורט יד זא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא סעקשדנעה
 .ןערָאװעג ןענַאלשוצ

 ןיא טרהעקענקירוצ ךיז ןעבָאה סדלָאגנהעש ןוא סנאמרעקוצ יד
 עשידיא יו יוזא .אשראוו ןיא החונמ םוקמ א טכוזעג ןוא דנאלסור
 ןעבעגעג ייז ןעבָאה ,ןעלעיּפש טרָאטעג טינ ןעמ טָאה רעקיטש
 עגירביא יד ןעמוקעגוצ ןענייז דלאב .ָאדַארָאדלע ןיא ןעטרעצנָאק
 -אוויּפס ,"עינאּפמָאק רעלאטנעירָא רעשידיא , רעד ןופ ןערָאיטקא
 טָאה ןעמאזוצ ןוא ערעדנא ןוא קָאטשניײװ ,ןייטשנייוו ,יקסווָאק
 -קעפוצניירא טרעצנָאק ןעמַאנ ן'רעטנוא יוזא יו ,טגילקעג ךיז ןעמ
 יד ייב .עלעסעיּפ עצנאג א לָאמא ןוא ק'טש א ןופ טקא ןא ןעל
 סלא רעהירפ ,ןאמצנַאט ןעזיוועג ךיז טָאה ןעטרעצנָאק עגיזָאד
 ןעטרעצנָאק עכלעזא ייב טפָא .רָאיטקא סלא םעדכָאנ ןוא רעלפוס
 ,טגָאזעגנָא ןעמ טָאה ענעצס א ןופ ןעטימ ןיא זא ,ןעפָארטעג טָאה
 ןעמ טָאה ,רובד ידכ ךות ןוא רעטאעהט ןיא טמוק ווָאטסירּפ א זא

 טלעו רעד ןיא םתס ןעגניז וצ ןעביוהעגנא ענהיב רעד ףיוא
 ןזוא ןעצראה םוצ ןעוועג טינ ןערָאיטקא יד זיא ןעלעיּפש אזא ,ןיירא



 דנאלטור ןייק רעּביא ךיז טביילק רעטאעהט 249

 -נא ןיא קילג רעייז ןעכוז טזָאלעגקעװא ךיז ייז ןעבָאה זייווניצנייא
 ,תונידמ .ערעד

 ןעוו ,עניר ןיא ןעוועג ןענייז רעלדא בקעי ןוא סרענדארג יד

 ןייק ןעבָאה ייז ןוא ןערָאװעג ןעבעגעגסיורא זיא טָאברעּפ רעד
 -ימ) רעלדא יורפ טימ ןעמאזוצ ןוא טכאמעג טינ תויחש עגירביא
 -כאוו ,םָאב ,רענּפמעק ,ּפראק ,קיזישט ןיליירפ ,(ןָאסלעכ
 םורא ןוא ןָאדנַאל ןייק ןערהָאפענקעװא ייז ןענייז ערעדנא ןוא ל?עט
 -מָאק א טלעטשעגנעמאזוצ ןאמרעבליז טָאה טייצ רעגיבלעז רעד

 -עב זיא עינאּפמַאק יד .אקירעמא ןיא ךיז טזָאלענקעװא ןוא עינאּפ

 -ייה) שטיװַאמייח ,ןאמרעמליז יורפ ןוא ןענאמרעבליז ןופ ןענַאטש

 געוו רעד .ןיקדאראב יורפ ןוא ןיקדאראב ,שטיווָאמייח יורפ ןוא (ענ

 יד זא ,טייוו יוזא טנעכערעג טלָאמעד ךיז טָאה אקירעמא ןייק

 טשרע ןוא ןָאדנַאל ןיא טלעטשענבָא רעהירפ ךיז טָאה עינאּפמאק

 ,ּפראק טימ ןעמאזוצ ,קרָאי וינ ןייק ףיש א ןעמונעג ןעטרָאד ןופ

 .רָאטיױא ןוא ראלפוס סלא רענייטא? ףעזָאי ןוא לעטכאוו

 -ידיא ן'טימ טאהעג תוכייש םוש ןייק טָאה שטיוורוח השמ

 ןעבילבעג טייצ ערעננעל א ןיא רע ,דנאלסור ןיא רעטאעהט ןעש

 ןַאמגרעב ,רענזייּפש ,נרעבנירג טימ טלעיּפשענ ןוא ןעינעמור ןיא

 ןוא ןאמדעירפ עלעווייפ ,דארלעסקא עזאר ,דארלעסקא יורפ ןוא

 .ןעוועג שטיוורוה ןיוש זיא ןעינעמור ןיא יו יוזא רָאנ .ערעדנא

 טימ ןוא ןעיצילאנ ןייק טרעדנאוועגרעבירא רע טָאה ,טלעיּפשעגסיױא

 -עגנַא ךיז רע טָאה נרעבנירג םעדייא ןוא עטאלרָאש רעטכָאט ןייז
 -דארג ןופ ןענאטשעב זיא סָאװ ,עינאּפמָאק סרענדארג ןא ןעסָאלש
 ןילאמרעה ,דראנעל ,ךיירקסע ,טאלבנייוו ,רענדארג יורפ ןוא רענ

 -ילאנ ערעסערג יד ןיא טלעיּפשעג רעהירפ ייז ןעבָאה ןעמאזוצ ןוא

 ןוא ןעיוו ןיא טראּפשעגנָא ייז ןעבָאה םעדכָאנ ןוא טדעטש עשיצ

 -ַָאיטקא עשיריא יד ןעבָאה דובכ ןייק .רעטאעהט גניר םעד ןעמונעג

 .ןערָאװעג ןענַאלשוצ ַאד זיא עפורט יד ןוא ןענואווענ טינ ַאד ןער

 טפַאהעג טָאה שטיוורוה ואוו ,סעדא ןיא טיזיוו ןעצרוק א ךָאנ

 "על טימ ךיז רע טָאה ,רָאיטקא סלא רעטאעהט ןיא ןעטערטוצניירא

 א ןעפָארטעג טָאה רע ואוו ,ןעיצילאנ ןייק טרהעקעגקירוצ ןעגיד
 -קא ,סגרעבנירג יד ןופ ןענַאטשעב זיא סָאװ ,עינאּפמָאק עגיטראפ |
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 -אס יורפ ,(רילעווַאי יורפ) ,ךיור עטעי ,רילעווַאי ןמלק ,דארלעס
 | .(רָאש יורפ רעטעּפש) ףאליומ

 טָאה רע .טרעטנַאלּפרעפ שטיוורוה ךיז טָאה טסעּפאדוב ןיא

 םהיא ןעבָאה רעטאעהט ןיא עטלעטשעגנָא יד סָאװ ,דלענ טכיורברעפ

 רעדייא רָאנ ,ןערָאװעג טריטסערַא !יא רע .תוברע סְלַא ןעבעגעג

 . -גַאטסנָאק ןייק ןעפַאלטנַא רע זיא ,טגידנעענ ךדיז טָאה סעצָארּפ רעד

 זיא ןוא טנַאלּפעגבָא טייצ עצרוק ַא ךיז רע טָאה ןעטרָאד .לָאּפָאניט
 ףוס םורא ןעמוקעגנָא זיא רע ואוו ,ןָאדנַאל ןייק ןערהַאפעגקעווא

 טָאה ןוא ןָאדנַאל ןיא ןעבילברעפ טינ גנאל רעבָא ןיא רע 6

 ,אקירעמא ןייק טזָאלעגקעוװװא םָארטש ן'טימ ךיז

 םעד ןעפָארטעג טָאברעפ רעד טָאה ןעמעלא ןופ רעקרַאטש

 ,לה םעג א טאהעגנ טָאה רע .רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ רעדנירג

 -עב ןוא ןעלאפעגנייא גנונראוו םוש א ןהָא זיא ןינב רעצנאג ןייז יו

 ּפאלק רעד .טגָאמרעפ טָאה רע סָאװ עטסעב סָאד ךיז רעטנוא ןעבָארג
 .ןערָא;רעפ ןעצנאנ ןיא ךיז טָאה רע זא ,רעקראטש אזא ןעוועג זיא

 טימ טָאה רע .ןעהילב עמאס ןיא ןעוועג טציא זיא טנאלַאט ןייז

 ןעפאשענ טשרע ןוא "תימלוש , טנידנערעפ קירוצ טייצ רעצרוק א

 ןוא רעטסניפ רעד ןיא ןעּפאט רהאי עכילטע ךָאנ ןוא ,"אבכוכ רב,

 -ייווצ רעד ףיוא קסעלרוב רעשעראנ רעדמערפ ןייא ןופ ךיז ןעפראוו
 רעד ראפ געוװ ןעגיטכיר םעד ןוא ןיילא ךיז ןענופעג רע טָאה ,רעט

 ןוא ןערָאװעג טרעטשוצ ץלא זיא לָאמא טימ ןוא .ענהיב רעשידיא

 ,לת א ןערָאװעג זיא ץלא ןופ

 -נוא ןוא טסיינ ןעדנעפאש ןייז טריזילאראּפ טָאה פאלק רעד

 .רעטעּפש טָאה ןעדאפדלַאג .ןעטפערק עדנעפאש ענייז טקאהעגרעט

 סע רָאנ ,סעידעמַאק ןוא ןעטערעּפָא עשירָאטסיה ךָאנ ןעבירשעג
 ןוא ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע זיב ננאל ןערהַאי ןעמונעג םהיא טָאה

 ןוא "ןעטייצ ס'חישמ , ןעבירשעגנָא טָאה רע ןעוו ,ןעוועג זיא סָאד

 .טזָאלעגבא רעדיוו ךיז רע טָאה ךָאנרעד

 סָאװ ,ענעי עלא ןופ רעגיצנייא רעד ןעוועג זיא ןעדאפדלַאג
 -עב וצ ,רעטאעהט ןעשידיא ן'ראפ ןעבירשעג טלָאמעד זיב ןעבָאה
 רע טָאה עלא ןופ רהעמ ןוא ענהיב רעד ןופ ךות םעד ןשפיירג
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 -ענ טשרע ןא ראפ ךיז טרעדָאפ סע סָאװ טלהיפעג וויטקניטסניא

 ,רעטאעהט םענעפַאש

 ןעטימ {'זיב ןערהָאי רעניצעביז ןעטימ םעד ןופ רעקיטש עלַא
 ןיא .ץנעדנעט רעניבלעז רעד טימ ןעננורדענכרוד ןענייז רעגיצכא

 סיוא ןעכאל עלא ייז .חלכשה ראפ ףמאק א טרהיפעג טרעוו עלא ייז

 ןוא רעקיטאנאפ םעד ןופ טָאּפש ןעכאמ ןוא דיסח ןעשעראנ םעד

 -ייז םעד ןיא .עטעדליבעג יד טכיל םענהעש א ןיא סיורא ןעלעטש

 -עקייש ןוא שטיוורוה ןוא רענייטאל ןוא ןעדאפדלַאג ךיילג ןענ

 ןעוועג ןעדאפדלָאנ זיא רהָאי ןעביז עטשרע יד יוװ יוזא ןוא .שטיוו

 יו רהעמ ךיז רע טָאה ,רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ גינעק רעד

 ןייז ןוא ףמאק ןעגיזָאד םעד ןיא טנעכייצעגסיוא ערעדנא עלא יד
 ,ערעדנא עלא ןופ רעכעה טרעהענ ךיז טָאה םיטש

 ןוא דיסח ןעשיראנ םעד ןעכאל?סיוא ןופ ןפוא םעד ןיא רָאנ

 ןעשיווצ דיישרעטנוא ןא זיא רעקיטאנאפ םעד ןופ ןעטאּפשבַָא

 רעד ןענעקטנא ךיז טמעראוו ןעדאפדלָאנ .ערעדנא ןוא ןעדאפדלָאג

 טוג זיא רע .ןופרעד םהענעננא רהעז ּךיז טלהיפ ןוא הלכשה ןופ ןוז

 טייצ עצנאג יד זיא רע .הטומ ןעטוג ןיא טסאּפש ןוא טנעלענפיוא

 סעּפע ןָאהטוצבא טיירנ דימת זיא ןוא גידעבעל ,דילהערפ ,ניטסול

 .יירע'סדנוק א
 רעד ףיוא טייקגיטעהט ןייז ןופ ןערהַאי עטשרע יד עקאט ןוא

 םעד ןעבירטרעפ ןעצנאג ןיא םהיא ןיא סדנוק רעד טָאה ,ענהיב

 יוזא ךיז טָאה סָאװ ,םהיא ןיא סדנוק רעד ןעוועג זיא סע ןוא טעַאּפ

 -יב ןוא סעקסעלרוב עבָארנ ,ןעסראפ ענטעמאה וצ טסאּפעגוצ גננירג

 ףיוא ןעכאמ קזוח ,ןעטאּפש ,ןעכאל ןעמ ןעק ָאד .סעידעמָאק ענגיל .

 ,"קירדנעמש , ,"לעקינייא ן'טימ עבאב יד , .טהעטש טלעוו יד סָאװ
 רעד ןוא "עמ ינ עב ינ, ,"רעטכַאט ענזירּפאק יד, ,"?ימעל ינוק,
 -ניפ יד טימ ןעזייוו טסעראקוב ןיא רעקיטש יד ןופ ליטעצ רעצנאג

 ןעבָאה סָאװ ,ןעסראפ עבָארג ץלא ןענייז סָאד .סדנוק ן'פיוא רעג
 ןעבָארג א ןעטלאהרעטנוא וצ קעווצ ןייא רָאנ טאהענ לאניגירַא ןיא
 זיא ןעדאפדלַאנ .ןעכאל וצ םלוע ןעטסָארּפ א ןעכאמ ןוא קאמשעג

 יד רָאנ .ךאלהערפ םלוע םעד ןעכאמ ןוא ןעכאל וצ ןעסיוא דיוא

 ןָא ייז ןטסהענ ,דנעה ענייז ךרוד ןעהעג ייז ןעוו ,ןעסראפ עניבלעז
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 -עהט םעד ןופ ןעניוא יד ןענעפע וצ זיא סָאד ןוא ץנעדנעט א ךָאנ

 סָאװ םעד ץוח א .הלכשה ןופ טכיל ןעסיז םעד ףיוא רעהעג רעטא

 ןייז רָאנ ,גיטסולספמאק ךיוא רע זיא סדנוק א ןזיא ןעדאפדלָאג

 רע ,לאנ ןהָא ,טייקרעטיברעפ א ןהָא ,האנש ןהֶא רע טרהיפ ףמאק

 ןעטרָאד זא ,גיוא ןא טאהעגנ ענייז רעקיטש עטסיימ יד ןיא טָאה

 -העש א ןייז ךיוא לָאז ןעדיא טרָאס ןעסיוועג א טאּפשרעפ רע ואוו

 יד ןייז לָאז "רעלהעפ, םעד טימ "?לעלאראפ, זא ןוא דיא רענ

 ."הלעמ ,

 עטשרע ענייז ראפ ןעבילקענסיוא טָאה רע סָאװ סרעטסומ יד
 ואוו ,םלועה תומוא יד ןופ ןעסראפ עבארג ןעוועג ןענייז רעקיטש

 .טרימשעג רָאנ טלַאמעג טינ ןערעוו ןעגנולדנאה ןוא ןענַאזרעּפ יד
 יז ןעבָאה ,ןעוועג טינ ןענַײז ייז טרעּפמולעגנוא ןוא בארג יוװ רָאנ

 ןעבָאה ,סנעטשרע : ןעכאז ייווצ ט מ טנעכייצעגסיוא גידנעטש ךיז

 עשידיא א רענינעוו רעדָא רהעמ ןעמונעגנא ןעסראפ עדמערפ יד

 א ןעראוװעג ןעפאשעג ייז ןיא זיא רעגינעוו רעדָא רהעמ ןוא םראפ

 -ניא טאהעג ייז ןעבָאה ,סנעטייווצ ,ןוא רעפסָאמטא עשידיא

  "ַנֵא ןופ סראפ ןעוועג זיא סראפ רעד .טייקצנאג ןוא טייקכילטייה

 ןיא גנולדנאה יד .גנושימוצ זיא סע רעכלעוו ןהִא ףוס ן'זיב ביוה

 .ןערָאװעג טקאהעגרעביא טינ ןוא טייז א ןא ןעכַארקרעּפ ט נ

 -ענבָארא טינ ןעדאפדלַאנ ךיז טָאה רעקיטש עניזָאד יד ןיא

 ןייק טינ טזייוו רע .טייקכיוה רעשיטעָאּפ ןייז ןופ םלוע םוצ טזָאל

 טרעמיק םהיא ,הצלה עניד'הנושמ א טכאמ רע ןעוו ,ענימ ערעיוז

 סע יבא ,טרעּפמולעגנוא סיורא טמוק עיצַאוטיס א סָאװ ,טינ רָאג

 טָאה ןוא ןופרעד טלעווק ןוא ןיילא טכאל רע ןוא גידעבעל רָאנ זיא

 ןיא זיא רעביירש רעד זא ,טלהיפ עסאמ יד ,ןופרעד האנה קראטש

 טלעווק ןוא טכאל יז ןוא רהיא טימ המשנ רעד ןיא ןוא ןעצראה

 ,אפוג רעביירש רעד יו ךילצרעה יוזא
 טָאה טעַאּפ רעד טינ ,לוש רעניבאר רעד ןופ דימלת רעד טינ

 ןיא סדנוק רעד ןעוועג זיא סָאד .קלָאפ םייב קפוד םעד טּפאטעגנָא

 ןוא קלָאפ ןופ ןעצראה םוצ געוװ םעד ןענופעג טָאה סָאװ ,ןעדאפדלָאג

 -אּפש ענייז ,עסאמ רעד טימ ?עטערב ןייא ףיוא םהיא טלעטשעג

 ןוא עלעפנייא עניד'סדנוק ענייז ,תוצלה ענייז ,תואצמה ענייז ,ןעס
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 .ןעצראה ןופ ןעלעווק ייז ,עטרעטאמענ ןייק טינ ןענייז ךאלציּפש
 ןוא םהיא טימ טלעווק עסאמ יד ןוא חאנה ייז ןופ טָאה ןיילא רע

 ,רעגניפ יד ייז ןופ טקעל

 -רעטנוא םהיא טָאה ןעדאפדלַאנ ןיא קאמשענ רערענייפ רעד

 רעביא ןעטערט וצ סדנוק םעד ןעביולרע ןעק רע טםייוו יו טגָאזעג

 יד ןיא ןעלאפניירא טינ לָאז ןוא נעוװ ןעכילרהעפענ ןעניזָאד םעד

 טָאה סָאד ןוא .טייקנידנעטשנאנוא ןוא טעטיראנלואוו ןופ רעבירג

 טינ ןעטלאהרעטנֹוא ןענעק לָאז סראפ א רענייז זא ,טכאמעג ךילנעמ

 ןערעסעב א טימ רעיושוצ א ךיוא רָאנ םלוע ןעטסארּפ םעד רָאנ

 | ,קאמשעגנ
 לייוו ,ןעבירטרעפ טינ לָאמ ןייק סדנוק םעד טָאה ןעדאפדלַאג = |
 טָאה רע רעגנעל סָאװ רָאנ ,"ךיא , ןייז ןופ ?ייהט א ןעוועג זיא רע

 -בא רהעמ ץלא ,טרילָארטנַאק רהעמ ץלא םהיא רע טָאה ,ןעבירשעג

 ראפ ץאלּפ טכאמעג רהעמ ץלא ןוא דנורנרעטניה םוצ טּפוטשעג

 .רעטכיד םעד

 רעד טימ דיירפ יד טרעיודעג טינ גנאל טָאה סע ,סנעגירביא

 רעגיד'המיא רעד ןעננולקענבָא טָאה דנאלסור ץנאנ רעכביא .הלכשה

 יד ןופ ןעננונפָאה עכילקילנ עלא ןוא ןעמארנאּפ יד ןופ יירשעג

 .ןערָאװעג ןעשַאלענסיוא םיצולּפ ןענייז ןעדיא ענעטירשעגטרַאפ

 ןייז וצ עבעיל רע'תמא טימ ןענַאלשעג טָאה ץראה סנעדאפדלָאג

 -יורג םעד ןופ גָאטהייװ ןעצנאג םעד טלהיפרעד טָאה רע ןוא קלָאפ

 ןעכאמ גיטסול טנעקענ טינ רהעמ טציא ןיוש טָאה רע .ןברוח ןעס

 ּך ז ןעבָאה עזומ ןייז ןופ ןוא רעדירב עשיטאנאפ ענייז רעביא ךיז

 -ב, ןעפאשעג רע טָאה טייצ רעד ןיא ,רענעט עיינ טרעהרעד

 א ןעוועג "אבכוכ רב, זיא הלכשה ןופ רעפמעק א ראפ ."אבכוכ

 ,ןעשטילנסיוא טנעקעג גנירג ךיז טָאה רע ןעכלעוו ףיוא ,טעשזויס
 ןעיינ םעד ןופ רעטערטרעפ ןוא רעפמעק א ןעוועג זיא "אבכוכ רב,

 "עג טפראדעג טָאה טסייג רערענָאיצולָאװער ןייז .טייצ ןייז ןיא רוד
 -יב א טָאה רעכלעוו ,רעביירש א ןופ עיהטאפמיס עצנאג יד ןעניוו

 ןעטלָאװ ןעמארנאּפ יד ראפ .רוד ןעטלא ן'טימ טאהענ ףמאק ןערעט
 רעדעפ סנעדאפדלָאנ ןופ ןעמוקעגסיורא אככוכ רב ןופ רענגעג יד
 ,רעפעיט ןעראוועג קילב ןייז זיא טציא רָאנ .םילאווייט עצראווש יו
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 רעד ,אככוכ רב ןופ רעננענ רעטסניטכיט רעד ,רעפייר טנאלַאט זייז

 ןוא ,רזעלא יבר ןעוועגנ זיא טור ס'אנוש םעד ןעשוק ןופ רעגידערּפ

 ,סרעדנא ראג טרעדלישעג רע טרעוו טציא

 רזעלא יבר ואוו ,?הוש ןיא ענעצס רעד ןיא ,גָאלַארּפ םעד ןיא

 רע טעדנעוו ,םילשורי ןופ ןערָאװעג זיא סָאװ ,לת םעד ףיוא טנאלק

 ; רעטרעוו עדנענלַאפ יד טימ עטלעמאזרעפ יד וצ ךיז

 ;רעדנוזעב רעדעי ,רימ קילננוא רעזנוא ןיא גידלוש ןענייז רימ
 טלעדנאהעג רימ ןעבַאה רעדניק עטכעלש ,עשיראנ יו

 גיביולגנוא

 .ניבייא טבעל רע סָאװ ,טָאנ ןעסיורנ רעזנוא ןענעג

 ,טכאמעג טינ ןופרעד ךיז ןעבַאה רימ ,טבעילעגנ זנוא טָאה רע

 ,טכארעפ יז ןעבָאה רימ ,טקנעשעג הרות א זנוא טָאה רע

 טסואווענ טינ סע ןעבָאה רימ ןעבענעג סטוג זנוא טָאה רע

 ,ןעצעש וצ

 .ןעצענ עדמערפ טימ טנעראצרעד םהיא ןעבַאה רימ

 טינ ךיז טָאנ ףיוא ,?יטש ןעטלאה ךיז רימַאל ראפרעד

 ,ןענָאלקעב |

 ןוחטב טימ זנוא ףיוא טמוק סָאװ ,סטכעלש סָאד ןוא

 .ןענַארטרעניא

 ,טלעטשרעפ טינ ,ץראה ןַײר א טימ ןעטעב םהיא ריִמָאַל

 ,תונמאנ טימ |

 ענייר ערעזנוא ,חבזמ רעד ןייז לָאז ץראה רעזנוא |

 .תונברק יד -- ןעקנאדעג ר

 ,ןעבילברעפ ךָאנ סָאװ ,ןעדיא ?עסיב ן'ראפ ןעטעב ריִמָאַל

 .ןעבירטרעפ ןענייז סָאװ יד ראפ ,ָאד ןענייז סָאוו יד ראפ

 ,ןעטיבענ זנוא ייז סָאװ ,רעשרעה עיינ יד ןענלַאפ רימָאַל

 .ןעטוג טימ ןוא דסח טימ ןעלדנאהעב זנוא ייז ןעלעוו

 ,חלענה ראזעצ רעזנוא ןופ םולש ן'ראפ ןעטעב רימָאל

 ! חלס ןמא ןייז םולש זנוא טעוו םולש ןייז ןיא ?ייוו

 ,זיירג ןעמורפ ןעטלא םעד רהיא טהעז רעטרעוו עגיזָאד יד ןיא
 ,סמרוטש עלא ןעברַאטשעגבָא ןיוש ןענייז ןעצראה סעמעוו ןיא
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 -ענ עלא סעמעוו ןוא ,ליטש טניר טולב סָאד ןערעדָא סעמעוו ןיא

 לעוװש ן'פיוא ,טלעוו רערעסעב רעד טימ ןעמונרעפ ןענייז ןעקנאד

 רעד .ריהט ןיא טּפאלק ןוא טיירג ןיוש טהעטש רע רעכלעוו ןופ

 םעד ןופ ְךֶאי םעד ןיא ןהעג געט עטלהעצעג רָאנ ףראד זיירג רעטלא

 גיהור םהיא ןעזָאל ןעטפאשנעדייל ענעבראטשעגבָא ענייז ,אנוש

 ןייז .קילגנוא ןעשידיא ןעסיורג םעד ןופ רוקמ םעד ןענעוו ןעטכארט

 חילש א יו רהעמ טינ זיא אנוש רעד זא ,םהיא טגָאז הנומא עפעיט

 ןייז טעװ סָאװ ,טָאג ןופ ןעליוו רעד זיא יוזא ןעוו ןוא ,טָאג ןופ
 רָאנ יו ,ןעדער טינ סרעדנא ןעק רע ,אי ? הדירמ א ןופ הלועּפ יד

 | ,ןעקור םעד ןעגיוב ןעגעוו ,הענכה ןעגעוו
 ואוו ,טנאוו דנענוי ,טולב נידעכַאק טָאה אבכוכ רב רעגנוי רעד

 : ףמאק םוצ טפור רע ,טכארט רעטלע

 ,ןעגָאז ןיילא רהיא טעוו ,עטלא ,ּפעק ערעייא ףיוא טביוה

 עטדיוט יד ףיוא יו רהעמ ַאד זיא ענידעבעל יד ףיוא זא

 .ןעגָאלק וצ :

 ,םינּפ ןיא ךייא טייּפש לענניא שימיור טסדנימ א

 ,םינמיס ךייא ןעכאמ ,רעדיילק יד בָא ךייא ןעסייר

 סעכ טימ ךייא ןרעפטנע ייז ,ןעטונ טימ ייז טימ טרער רהיא

 .סאג רעד ןעטימ ןיא ךילטנעפע ןעמ טביור ןענעמרעפ רעזנוא

 / ,ןענָאלק טינ ךיז ןערָאט רימ ןוא ,ייז ןעדנעש ןעיורפ ערעזנוא

 | ,ןענַאז ךייא רהיא טגעמ טליוו רהיא סָאװ ,ןיינ ,הָא

 ,טלאק יוזא ןהעזוצ טינ ןעק טולב עסייה עגנוי יד

 ,טלאטשעג שירעדרעמ ס'אנוש םעד ךיז ראפ טונימ עדעי

 ,רבק ןיא ןיירא םהיא טפראוו ,ּפָאק םעד בָא רימ טקאה

 .רבא סכילטיא דעלסיב וצ טונימ עדעי ןעסייר טינ רָאנ

 ,ןעביוהפיוא יז רימָאל ,ָאד זיא דנאה יד ןמז ?כ

 .ןעבעל ןיילא םענייא ניוט סָאװ ,עלא רימ ןעלָאז ןעבראטש זא

 דנאל גילייה רעזנוא ןופ ןעמָאנ ןיא ,רעדירב ,ףיוא טהעטש

 ןעזייב ןעטכעלש םעד ,םחיא ןופ ןערהעקסיוא רימָאל ןוא
 ! דנייפ |

 ,חכ ,שזארוק ,דנעגוי טדער יוזא ןוא אבכוכ רב סע טדער יוזא

 גיבייא ןא ןעקירדוצסיוא ןעגנולעג ָאד ןיא ןעדאפדלָאנ ןוא ,חטומ
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 א סיורא ךיז טנייצ ןעלייצ עכילטע עזיד ןיא .טייהראוו עכילשנעמ

 -עה א ףיוא םעד בעילוצ ףיוא ךיז טביוה קרעו סָאד ןוא ,טנאלַאט
 ,הגרדמ ערעכ

 -עייהט ךס א ןעפראוואוצ ןענייז קרעוו ערעמעּפש ענייז ןיא

 ,"קחצי תדקע , עטערעּפָא עשירָאטסיה יד לשמל טמהענ .ןעלרעּפ ער
 .שרוי א ףיוא טעב רע ןעוו ,ן'םרבא ןופ ןעקנאדעג יד טזעל ןוא

 | לָאז רע סָאװ ,ןעטעבעג ךיא בָאה שרוי אזא ףיוא
 רעטייוו ןעצנאלפרעפ | |

 ,רעטאפ ענייז ןופ תורות יד רוד וצ רוד ןופ

 ןייק סיורא טזָאל רע ןעוו ,םיוב ןעסייה ןעד רע ןעק ,הא

 ? ןענייווצ |

 ןעהעטש ןרעסאוו ענייז ןעוו ,לאווק ןעסייה רע ןעק

 ? ןענייווש ןוא

 רע ןעוו ,שנעמ רעד ךיז

 טלעצ ןייז ןיא טביילב

 טלעוו רעד ןופ ןעהעג ףראד ןוא ,ןיילא ןעבעל ןייז ןופ דעימ

 רהָאי ערעטלע יד ףיוא ןוא

 רָאנ דנעלע רע טביילב

 דנוזעג ןהִא ןוא חכ ןהָא

 .דניק גיצנייא ןייא ןהַא ןוא

 - ,קנארק ךיבענ טרעוו רע ןעוו ,ןעטסיורט םהיא ןעק רעוו
 ? גנאג ןעטצעל םעד טהעג רע ןעוו ,ןעטיילנעב םהיא טעוו רעוו

 ,ןיילא רענייא דלעפ עטסוּפ ןיא טהעטש רבק זייז

 .ןייטש ןעטאלג םעד לָאמנייק טצענעב דניק א ןופ רהערט ןייק

 ,יוא ,גיבייא ףיוא ןעמַאנ ןייז טרעוו ןעדָאלרעּפ ,ןעסענרעפי
 ,דניק א ןהָא

 "ענ טינ ,עטעקצאצעג טינ ,רעטרעוו עכאפנייא ןענייז סָאד

 ןעכילשנעמ ןופ סענורטס עטספעיט יד ןערהיר ייז ןוא עטלעצניק

 | ,ןעצראה

 ,קרעוו ערעטעּפש עלא רעביא טעייזוצ ןענייז ןעלרעּפ עכלעזא

 טנאלַאט ןייז טרעוו רעטייוו סָאװ .ןעפאשעג טָאה ןעדאפדלָאג סָאוװ

+ 9 

 טלהיפ ךילקילננוא יוװ ,ךא
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 רע יו ןערעה טנעק רהיא ןוא ,טלעקיווטנע רהעמ ןוא ניטייצ רהעמ

 ײא סע ,טפיטשעג גונעג ןיוש ןעבָאה רימ ,רעדניק ונ, : טגָאז
 "! רעשיטייל לעסיבא ןערעוו וצ טייצ ןיוש טציא

 -יוש ןוא םוקילבוּפ ,רָאטױא םעד ןעשיווצ עינָאמראה יד רָאנ

 -עהטא וצ ןָא ןעביוה ןעסעיּפ יד סָאװ ,ןופרעד טינ טצאלּפ רעלעיּפש

 ןערָאיטקא יד ןוא םוקילבוּפ סָאד ; טייקטסנרע רהעמ טימ ןעמ

 יד ןופ ןעסקאוועגסיוא ןוא ךאלעקיוו יד ןופ סיורא ךיוא ןענייז

 ןעטנעמעלע יירד יד ןופ גנולקיווטנע יד .רעקיטש-סדנוק עטשרע

 -אנ ץנאנ א רָאנ ,ענעפראוועגנָא ןייק ,ענעגנואווצעג ןייק טינ זיא

 | .עבילריט
 ףיוא רע טסעגרעפ ,טינ טרעוו ןעדאפדלַאנ רעטסנרע יוװ רָאנ

 רע ןוא ענהיב א טימ ןָאהט וצ טָאה רע זא ,טינ עדנוקעס ןייא

 ןעמהענוצסיוא טנַאמרעפ ענהיב יד סָאװ ןעלטימ עלא ןָא טעדנעוו

 ןעמוקניירא ןעזומ ןעלעיּפש טינ לָאז ןעמ סָאװ .םוקילבוּפ םייב

 קראטש טינ ייברעד זיא ןוא ןעטענַאסנַאש ,ךאל'םינומזּפ ,ךאלעדעיל

 ןיא .ןָאהט וצ סע םהיא ןעביולרע ץאלּפ ןוא טייצ יד וצ דיּפקמ

 ןוא סעקניזָאר , דעיל סָאד ןיירא רע טראּפש ,?שמל ,"תימלוש ,

 -יא ןעוו טייצ רעד ןיא רָאנ ,סנהעש א זיא לעדעיל סָאד ",ןעלדנאמ

 ןעפורענ ןוא רענטרעננייוו יד ןיא טצנאטעג ןעבָאה ךאלדיימ עשיד

 טינ ןעמ טָאה ,ןעבָאה הנותח ייז טימ ןעלָאז ייז זא םירוחב יד וצ

 -נעזייא ןוא ןערָאטנאק ןוא ןערעיּפַאּפ הטרעוו ןענעוו ןענניז טנעקעג

 -דלָאג .דלעג ךס א ןענעידרעפ טעװ עלעדוי עכלעוו ןופ ,ןענהאב
 ננוקרעמעב א ןיא ןוא טנעכייצעגסיוא טסואוועג סע טָאה ןעדאפ

 סָאד שטָאכ , :ךיז רע טרעפטנערעפ ,,ןעלדנאמ טימ סעקניזָאר , וצ

 בָאה ךיא רָאנ ,ץאלּפ ןיא טשינ זיא (ןעלדנאמ ןוא סעקניזַאר) דעיל
 סָאד זיא םוקילבוּפ םעד לייוו ,טלעטשעגסיורא רעהא ראפרעד סע
 טול טגניז "קחצי תדקע , ןיא רעדָא ".טנאקעב ןוא בעיל רהעז
 ".עלעּפע ענעטַאברעּפ סָאד,

 ! ננאלש רעד טימ הוח יוא,

 ,גנאב רימ טוהט רעריסאק רעד

 עלעּפע םעד רעביא
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 עלעּפעק ןייז טניל

 .ננאל ןופ דרע'רד ןיא ףעיט
 א יװ קיטש םעד ֹוצ ךיז ןעסאּפ סָאװ ךדאלעדעיל עכלעזא

 -ערט ןעמ ןעק ,ן'הוח רעטומ רעטעקאנ רעד ֹוצ טוה רעשידָאמטנייה
 סָאװ ראפ ךאזרוא עניצנייא יד ןוא ,קרעוו ןעדעי ןיא טעמכ ןעפ
 -עדעיל יד סָאװ ,יד רָאנ זיא טשטעווקעגניירא ןיהא ייז טָאה ןעמי
 : .םלוע םעד ןעלעפעג ךאל

 -עננוא אזא ראפ טמעשרעפ ןעדאפדלַאג ךיז טלהיפ לָאמא | 
 ,יוװ ,רתיה א סעפע ןעכאמ וצ ךיז טעראטס ןוא טייקטרעּפמוק
 ןייז ןעדניבוצ ן'םולשבא דלעה ןייז רע טזָאל ,"תימלוש , ןיא ,לשמק
 : טנַאז ןוא סעקניזָאר סיורא טמהענ ןוא ליקעּפי

 ,עלעדעיל יד ןא ךימ טרעניארע סע ,ןעלדנאמ טימ סעקניזָאר |
 ,עלעדיא דיחי ןב רהיא טגיוורעפ טָאה ןויצ תב סָאװ טימ
 טערט סע .טינ ךיוא רתיה אזא וליפא רע טָאה טּפָא רָאנ

 טלעוו רעד ןיא םתפ ןענניז וצ ןַא טביוה ןוא רעקימָאק רעד סיורא
 , ,ןיירא

 -ַאקעד יד ףיוא טגעלעג ןעדאפדלַאג טָאה טכיוועג ןעסיורג א
 טייברַא עיזאטנַאֿפ עכייר ןייז ןוא ,גנוטַאטשסיױא ןוא סעיצאר
 רע ןוא ,רעיושוצ םעד ןופ גיוא סָאד ןעננאפ ֹוצ יוזא יו ,קראטש
 ענהיב א ןעכאמ וצ טייהנענעלעג עטסעדנימ יד ךרוד םינ טזָאל
 | | ,טקעפע

 -ערדנא טרעוו םהרבא ןעוו ,טקא ןעטשרע ןיא "קחצי תדקע , ןיא
 ןא טנורנרעטניה םעד ןופ עקרא רעד ןיא בָארא ךיז טזָאל ,טלימ
 ןיא ןעננעה טביילב ןוא דניק ןיילק א ןופ טלַאטשענ רעד ןיא לעגנע
 וו .ז .א היהי רג יכ עדת עודי ,טרימאלקעד דניק סָאד .טפול רעד
 טלעטש סָאװ דליב-טנעראּפסנארט א טניישרע השעמ תעשב ןוא
 סָאד ןעוו ןוא .םירצמ ןיא ךרּפ תדובע ןעטייברא ןעדיא יד יו רַאפִי
 ןא טניישרע ןאד ,ךממ םיכלמו םיוגל ךיתתנו טרימאלקעד דניק

 .םיכלמ עשידיא עלא רַאֿפ טלעטש סָאװ ,דליב-טנעראּפסארט רעדנא |
 סאו ,טימרעד ךיז טנידנע טקא ןעטשרע םעד ןופ סולש רעד

 רעד וצ ןעהעג ן'םהרבא וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ םיחרוא יירד יד
 - ףיוא טניל סָאװ ,ןעקלַאװ םעד ףיוא ףיורא ךיז ןעלעטש ןוא עקרא
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 .ןעלגילפ יד ףיוא ןענעפע ,ןעלטנאמ יד בָארא ןעפראוו ,דרע רעד

 .לעמיה ןיא ייז טימ ןעדניוושרעפ ןוא ףיוא ךיז ןעביוה ןעקלַאװ יד

 -קא ערעדנא יד .רעייפ טעלאיוו טימ טעטכיילעב טרעוו דליב סָאד

 .ןעטקעפע עכלעזא טימ ךיוא ךיז ןענידנע ןעט

 ןייא ףיוא ךיז טביוה טקא ןעטרעיפ סולש םייב "תימלוש , ןיא

 גיוא םעד ןעזייוו וצ קעווצ םעד טימ רָאנ ןעטייווצ ן'כָאנ גנאהראפ

 .ןעוועג זיא שדקמה תיב רעד ןעוו טייצ רעד ןופ רעדליב

 טנעפע "לעקינייא ן'טימ עבָאב , ןיא טקא ןעטצעל סולש םייב

 רַאפ טלעטש דליב סָאד ,דנאוו א ענהיב רעד ןופ ףעיט רעד ןיא ךיז

 לארׂשי ץרא ןעציז רעייפ סאלב א םורא ,רבק סנ לעב ריאמ יבר

 גנאהראפ רעטייווצ א ףיוא דיז טביוה ןאד .?יטש ןענניז ןוא ןעדיא

 הּפחה ןיא טמעראענמוא ןעצאנניא טימ ןעלעדא טהעז ןעמ ןוא

 ,רעייפ שילאגנעב ןופ טעטכיילעב ,רעדיילק

 -יא עצנאג א זיא "אבכוכ רב, ןיא טקא ןעטצעל סולש םייב

 טָאה טּפיוהרעביא .ןרעייפ עשילאננעב ענעדעישרעפ ןופ עיצאנימול

 ןרעייפ עשילאגנעב וצ טייקכאווש א ןעזיוועגסיורא ןעדאפדלָאנ

 | ,םיכאלמ ןוא

 -ענסיוא ןייק טינ ךיוא םהיא ייב ןענייז ןעטקעפע יד רָאנ

 ,גנונעכערסיוא רעטלאק א ןופ טכורפ יד טינ ןענייז ייז ,עטכארט

 רשפא ןענייז ייז .ןעוועג ןעלעפעגנ ייז ןענייז אפונ םהיא עקאט רָאנ

 תולעּפתה טימ טיירש סָאװ ,דניק א רעכיג ןענָאמרעד ןוא וויאַאנ

 גידסלאמעד יד רַאנ ,עלעבעווש םענעדנוצעגנָא ןא ןופ "וז וז;

 .רעװיאַאנ ךָאנ ןעוועג ןענייז רעיושוצ

 ,ערעסעב יד ייס ןוא ערעגרע יד ייס ,רעקיטש סנעדאפדלָאנ

 סָאװ ,טימרעד סיוא ךיז ןענכייצ ערעטעּפש יד ןוא עטשרע יד ייס

 ןיא ןעסעיּפ ענרעדָאמ ןיא .רָאטיױא ן'פיוא טנעיל טפארק עצנאג יד

 רחעמ טינ זיא עסעיּפ יד ,עבלאה א רַאנ רָאטיױוא םעד ןופ טייברא יד

 וצ זיא רעלעיּפשיוש םעד ןופ טייברא יד ןוא המשנ עטעקאנ א יו

 סע .רעּפרעק א המשנ רעד ןעבעג ,טפלעה עטייווצ יד ןעליפרעד

 ןוא םישוח עלא עסעיּפ רעד ןעבענ וצ רעלעיּפשיוש ן'ראפ טביילב

 סָאד טעװ ,תומלשב טייברא ןייז טינ טוהט רע ביוא ןוא ,רעדעילג
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 בייל א ןהָא ,ּפָאק א ןהָא ,סיפ ןהֵא ,דנעה ןהֶא ןעמוקסיורא קיטש
 | | .ןעבעל ןהָא ןוא

 -רא יד .טיובעג שרעדנא רַאג ןענייז רעקיטש סנעדאפדלַאג
 ןיא טניל טפארק עצנאנ יד ,לפט א זיא רעלעיּפשיוש םעד ןופ טייב
 לעסיבא ןענעק לָאז רָאיטקא ןא ןא גונעג זיא סע .אפוג קיטש םעד
 ,תונצל ןעכאמ ?עסיבא ,ןעדער לעסיבא ,ןעגנירּפש לעסיבא ,ןעגניז
 -דלַאנ .טאלנ ןהעגכרוד טעוו עסעיּפ רעד ןופ גנורהיפפיוא יד ןוא
 ןהָא סיורא לָאז יז זא ,רהאפענ ןיא טינ טהעטש קיטש א סנעדאפ
 ןעלעיּפש םעד בעילוצ ןעבעל ןוא בייל ןהָא ןוא סיפ ןהָא ןוא דנעה
 םיטש עגיד'השק-טשינ א רָאנ טָאה סע רע .רעלעיּפשיוש א ןופ
 א ףיוא ןעטערטוצסיורא שזארוק ןוא הטומ טָאה ןוא ןעגניז םוצ
 קיטש סָאד .קרעוו א סנעדאפדלָאג ןיא ןעלעיּפש ןענעק טעװ ענהיב
 -אוטיס ,ךאלטרעוו ,רעטרעוו יד טימ םוקילבוּפ םייב סיוא טמהעג
 ןעצנאג ןיא טינ זיא רָאיטקא רעד רָאנ ביוא ןוא ךאלדעיל ,ןענַאיצ
 ,נלאפרע ןעבָאה קיטש סָאד טעװ עקילאק ַא

 רָאנ טָאה סָאװ ,טליוו רהיא רעקימָאק ןעכלעוו טימ .טדער
 ,דנאלסור רעדָא ןעינעמור ןיא טייצ סנעדאפדלַאג ןיא טלעיּפשעג
 אוא ךָאנ ,"קירדנעמש , אזא ךָאנ זא ,ןעלהעצרעד ךייא רע טעוו
 -אל .ןעוועג טינ ןיא רע יו עיצנַאב עבָאב אזא ךָאנ ,"לימעל ינוק,
 -נוא ןעוועג זיא אקסעלוגָאמ זא ,ןעכאמ םאזקרעמפיוא ןיוש רימ
 רעקימָאק ערעדנא יד רָאנ ,ןעלָאר עגיזָאד יד ןיא ךילפערטרעביא
 ייז ןופ טָאה ןעמ יוװ ,ןעלהעצרעד ייז ןעוו טינ ךיוא ךיז ןעמהירעב
 טייצ רענעי ןופ רעקימָאק ןעדעי ייב ,רעגניפ יד טקעלעג טלָאמעד
 םהיא טָאה ןעמ יוװ ,ןעגנוטייצ ןופ עטינשסיוא ןעניפענ רהיא טעוו
 .ןעלעיּפש ןייז ראפ טמהירעג

 ןערהַאפ סָאװ ,סעּפורט עניילק עלא זא ,רעביראד ןעהעז רימ
 -אפדלַאנ וצ ךילנהעוועג ךיז ןעמהענ ,ץניווַארּפ רעד רעביא םורא
 ייז ןעלעוו רעקיטש עגיזָאד יד ןיא זא ,ןעלהיפ ייז .רעקיטש סנעד
 עליופ טימ ייז טעוװ ןעמ ןוא םוקילבוּפ א ןעטלאהרעטנוא ןענעק
 | ,ןעפראוורעפ טינ רעייא

 -יא רעד ןופ רעטָאפ ן'םיוא יו ןעקוק םהיא ףיוא ףראד ןעמ
 זא ,תמא זיא סע .רעטאעהט ןעשידיא ןופ רעדנירג ,ענהיב רעשיד
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 יר לייוו ,ןערָאװעג ןעמאשעב ענהיב א ךיוא טלָאװ ןעדאפדלָאנ ןהָא

 ,קלָאפ ם'ייב ןעוועג ןיוש זיא ננוטלאהרעטנוא אזא ףיוא גנורעדַאפ

 -עטשראפ עבארנ ןופ םרָאפ רעד ןיא אפונ גנוטלאהרעטנוא יד ןוא
 זא ,טינ לעפייווצ ןייק זיא סע רָאנ ,ןעוועג ךיוא ןיוש זיא ןעגנול

 ןערָאװעג ןעפאשעב ענהיב עשידיא יד טלָאװ ןעדאפדלַאנ טינ ןעוו

 טָאה סָאװ ,טפארק ענעי ןעסעזעב זיא ןעדאפדלָאנ ,רעטעּפש דס א

 ייב ןעטלאה ךיז ןענעק לָאז רעטאעהט א זא ,ךילגעמ טכאמעג
 .ןעדיא

 -ַאפעג ךיז טָאה ןעטלאה ןענעק ךיז לָאז רעטאעהט א זא ןוא

 -עהט ןופ רעדנירג םעד ןעשיווצ עינַאמראה א ןייז לָאז סע זא ,טרעד
 ןעוועג זיא עינָאמראה אזא ןהָא .םוקילבוּפ ןוא ןערָאיטקא ,רעטא

 גנורעדָאפ יד .םויק א ןעבָאה לָאז רעטאעהט שידיא זא ,ךילנעמנוא

 לייוו ,םלוע ןעטסַארּפ םייב ןעוועג רָאנ זיא רעטאעהט שידיא ףיוא
 זיא סָאװ ,ץלא טימ טמחעשעג ךיז טָאה סאלק רעטנענילעטניא רעד

 טָאה םלוע ןעטסָארּפ םייב ןעמהענוצסיוא ידכ ןוא .שידיא ןעוועג

 לָאז סָאוו ,ךיז ןיא ןעבָאה סעּפע טזומעג ןעסעיּפ ןופ רעביירש רעד

 גנורעדַאפ אזא .עסאמ רעד טימ ?יטערב ןייא ףיוא ןעלעטש םהיא

 רעכעה ןענַאטשעג טינ ןיא סָאװ ,רענייא ןעמוקכַאנ טנעקעג טָאה

 אזא ןעוו .רעכעה טינ קאמשעג ןיא סלאפנעלא ,עסאמ רעד ןופ

 -וא יד טלָאװ ,רעטאעהט ןעשידיא ןופ רעדנירנ רעד ןעוועג טלָאװ

 זוא ןאטנאש-עפאק א ןופ רעטקאראכ םעד ןעמונעגנַא ענהיב עשיד
 רעטנוא .לָאה קיזומ א ןיא טלעקיווטנע טייצ רעד טימ ךדיז טלָאװ

 רעטאעהט ןעשידיא ןופ גנולקיווטנע יד טָאה דנעה סנעדאפדלָאג

 ןעביוהעגנָא טָאה ןעדאפדלַאנ ,רעטקאראכ ןעטנוזעג א ןעמונעננָא

 -נאש-עפאק א ראפ ךיוה וצ ןעוועג טינ ןענייז סָאװ רעקיטש טימ

 -בילנעמ יד ןעבענענ םהיא טָאה ןעדאפדלָאג ןיא סדנוק רעד .ןאט

 רעקיטש עניזַאד יד ייב רַאנ .רעקיטש עכלעזא ןעביירש וצ טייק

 -אפדלָאנ ןיא טעָאּפ רעטוג רעד .ןעטלאהעג טינ גנאל ךיז רע טָאה
 -עירפעב א ןערעדָאפ וצ ןַא ןעביוה קאמשעג רערעסעב רעד ןוא ןעד
 -עּפש יד ןיא רהעמ ןוא רהעמ ץלא סיורא דיז ןעזייוו ייז ןוא ,גנוגיד
 - | ,רעקיטש ערעט

 טפראוו רע .תינינכ רה הפוכ ןייק טינ זיא ןעדאפדלָאג רָאנ



 2755 | | רעמאעהט ןעשוידיא ןופ עטכושעג

 יזא .רעקיטש ערעסעב ענייז דלאוונ טימ םוקילבוּפ ן'פיוא ןַא טינ
 סעקסעלרוב עשעראנ ,עבארג ןעבעירשעג טינ רעהירפ טָאה רע יו
 -עירשעג ייז טָאה רע רָאנ ,םוקילבוּפ םעד ןערעוו ןעלעפעג ֹוצ ידכ
 יוזא ,טאהעג האנה ייז ןופ טָאה םהיא ןיא סדנוק רעד לייוו ןעב
 -הענוצסיוא ידכ רעקיטש ערעסעב טינ ךיוא רעטעּפש רע טביירש
 ףיוא ךיז ןעלקיווטנע רעקיטש יד .ןעשנעמ עטנעגילעטניא ייב ןעמ
 -סיורא רע טָאה סעקסעלרוב עטסגרע יד ןיא ,ןפוא ןעכילריטאנ א
 ןוא טקרעמעב טָאה סָאװ גיוא םענעפָא ןא טָאה רע זא ןעזעיוועג
 -על ןעשידיא םעד ןופ סענעצס עשיטסירעטקאראכ טּפאכעגרעטנוא
 טסייר ןעטרָאד ןוא ָאד ,רילָאק ןענידעבעל א ייז ןעבעגעגנ ןוא ןעב
 ןעמוק רעטעּפש ןוא ; עיזעָאּפ ןופ לערעּפ א סיורא םהיא ייב ךיז
 יד ןוא םוקילבוּפ סָאד ,רעטפע ןעננולדנאה עגידעבעל ,עכילשנעמ
 ןפוא אזא ףיוא טהעג ענהיב יד ןוא ,םהיא טימ ןעסקאוו ןערָאיטקא
 ,סטרעוורַאפ ןוא סטרעוורַאפ ץלא

 םעד ןופ הקיני עצנאג ןייז רע טהיצ רעקיטש ערעגנרע ענייז ןיא

 ראפ טרעטסיינעב זיא רע .םזיטַאנַאפ ןוא הלכשה ןעשיווצ ףמאק
 -ייב רע .רוד ןעטלא םעד ןעניוא יד ןענעפע וצ טכוז ןוא ,גנודליב
 ןוא ןעטייקשעראנ ןיא טביולנרעפ זיא ןעמ סָאו ראפ ךיז טרעז
 .סוחי וצ טפיוקרעפ ןערעוו סָאװ רעטכעט עשידיא יד ראפ טפמעק
 םהיא ייב טמוק הלכשה ןופ טייצ רעד ןופ טּפעצער םוצ יירט ןוא
 רעיינ רעד טרהעקרעפ ןוא ,ץראווש רוד רעטלא רעד סיורא
 טימ ףראד ,טגָאזעג רעניטכיר רעדָא ,רָאפ ךיז טימ טלעטש רוד
 זיא סָאװ ןוא ןייפ זיא סָאװ ,גיטכיל זיא סָאװ ץלא ןעלעטשרָאפ ךיז
 ּוצ טייהנעגעלעג א םהיא ךיז טכאמ סע זא ןענעווטסעד ןופ .טוג
 ןיא .ּפֶָא טינ ךיז רע טלאה רוד ןרעיינ ןופ קזוח ןעכאמ
 עניטלעוו-טנייה יד ןופ ּפָא רע טכאל "רעטכַאט רענזירּפַאק , רעד
 ןעניימ ןוא ךאלכיב עכילטע טנעיילעגרעביא ןעבָאה סָאװ ,ךאלדיימ
 | ,גנודליב זיא סָאד זא

 רעדליב יד ןעּפאכ טנעקענ טינ ןפוא םושב רע טָאה רעבא ללכב

 -נעמ ןייק סיורא טינ רָאנ ןעמוק ייז .ןעדלעה עוויטיזאּפ ענייז ןופ

 .ןעבעל ןהָא ןוא בייל ןהֶא סיורא ןעמוק עטעדליבעג ענייז .ןעש

 ןעגנולעג םהיא ןיא ןעטערעּפָא עשיראטסיה עלא ןופ רהעמ
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 רהיא טָאה עמארד רעד ןופ תומימת יד ,טייקכאפנייא יד ,"תימלוש ;

 .תור ןאמאר ןעשילביב ן'טימ גנוכיילנרעפ

 -אפדלָאג ןופ גנולקיווטנע ערעטייוו יד ןעגנאגעגנָא טלַאװ יו

 זיא ,ןערָאװעג ןעסירעגרעביא טינ טלָאװ רעיראק ןייז ןעוו ,ןעד

 ,ּפאלק-טדיוט א ןעגָארקעג טָאה ןעדאפדלָאנ .ןעמיטשעב וצ רעווש

 .סרעטאעהט עשידיא יד ןעטַאברעפ טָאה גנורעינער עשיסור יד ןעוו

 ענייז ןעפאשעג טָאה ןעדאפדלאג ןעוו ,טייצ יד ןעוועג זיא סָאד

 ,רעגיטייצ ןערָאװעג טסלָאמאד זיא טנאלאט ןייז .רעקיטש עטסעב

 רעגיטייצ טסלַאמאד ךיוא ןענייז ןערָאיטקא יד ןוא םוקילבוּפ סָאד

 ןהעג לָאז רע זא ,גנורעטנומרע עטוג א ןעוועג זיא סָאד ,ןערָאװעג

 "עג ןעטָאברעפ זיא רעטאעהט רעד ןעוו רָאנ .רעטייוו ןוא רעטייוו

 ךיוא טָאה רע ,ןערָאלרעּפ םוקילבוּפ עצנאג ןייז רע טָאה ןערַאװ

 -עגסיוא ןעמאזוצ זיא רע עכלעוו טימ ,ןערָאיטקא ענייז ןערָאלרעּפ

 זיא ,דנאל וצ דנאק ןופ ןעלנַאװ ןעמונעג טָאה רע ןעוו ןוא ,ןעסקאוו

 "קא ןוא םוקילבוּפ ,םהיא ןעשיווצ ןעוועג טינ עינָאמראה ןייק ןיוש

 ןעפַאש ןייז ףיוא קורדנייא ןעטכעלש א טאהעג טָאה סָאד ,ןערָאיט

 .ןעסירעגרעביא ךיז טָאה טנאלַאט ןייז ןופ גנולקיווטנע יד ןוא

 טנאלַאט ןייז ךיז טלָאװ יו ,ןעמיטשעב וצ רעווש זיא סע

 -ורעגרעביא טינ ןעטימ ןיא םהיא טלָאװ ןעמ ןעוו ,טלעקיווטנע

 - וצ ןעביוהעגנַא רעטעּפש רע טלָאװ וצ ,ןענַאז וצ רעווש זיא סע ;ןעס

 רע זא ,טעטּפיוהעב טָאה ןעדאפדלָאנ .ןעמארד ענרעדָאמ ןעביירש

 טאהעג בעיל טינ טָאה רע .ןעטָארטעגבָא טינ געוו ןייז ןופ טלַאװ

 וצ ןעגיוצעג טינ טָאה ץראה ןייז סלאפנעלא ,סעידעגנַארט ןייק

 טאהעג בעיל טָאה רע .ןערהערט סיורא ןעפור סָאװ ןעננולעטשראפ

 .,טינ לעפייווצ םוש ןייק זיא סע רָאנ ,ןעטערעּפָא ןוא סעידעמָאק

 -עהט םייב ןעבעילבעג טייצ עצנאג יד טלָאװ ןעדאפדלָאג ןעוו זא

 עשידיא יד ןוא ,ערעטניזעג א ןעוועג גנולקיווטנע ןייז טלָאװ ,רעטַא

 טימ ,ןעשינעקישנַא ךס א ןופ ןערָאװעג טיירפעב טלָאו ענהיב

  .םהיא ךָאנ ןערָאװעג טפארטשעג זיא יז עכלעוו
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 ,םינכייצרעפ םטלַאהניא

 .רעטַאעהט ןעשידיא ןופ םייה עיינ יד --- :לעטיּפַאק רעטשרע
 - .אקירעמא ןיא רעטאעהט ןעשידיא ן'טימ דנאלסור ןיא תופידר יד ןופ תוכייש יד

 יַאמָאהט .ב -- .רעטַאעהט ןעשידיא ןופ םייה יד ןערָאװעג זיא אקירעמַא סָאװ ראפ

 ַאטַאמַא -- .לָאה ןרוט ןיא גנולעטשרַאפ עטשרע יד -- .סקַאבולאג יד ןוא יקספעש

 ױקעג זיא םלוע רעד סָאװ -- ."עדרַאג ירעיוב דֿלַא; םעד טמהענ עינַאּפמָאק עשיר

 רעטאעהט לאטנעירַא -- .עּפורט עלעיַאר עטשרע יד - .רעטאעהט ןיא ןהעז ןעמ

 ייװצ יד ןעשיװצ ןעיירעסייר ןוא ץנערוקנָאק יד -- .זיוה ערעּפָא עינעמור ןוא

 ירא א א א א א א אש יא יא יא יא יא יא יא סרעטאעהט

 .קרָאי וינ ןיא החּפשמ עצנַאג יד -- :לעטיּפַאק רעטייווצ

 רענדארג ל?לארשי ןוא רעלדא בקעי -ד .עיצנאטס עטשרע יד ןערָאװעג זיא ןָאדנַאל

 "עג ןוא טאהעג טינ רעטאעהט ןייק -- .ןַאדנַאל ןיא טכאמעג םייה רעײז ןעבַאה

 ַא טימ רעלדא בקעי -- .בולק סעסנירּפ ןיא קילגנוא רעד -- .ןעבולק ןיא טלעיּפש

 ָאגַאקיש ןיא טייצ עצרוק א טלעיּפש עּפורט יד -- .אקירעמא ןייק טמוק עינַאּפמַאק

 יאּפמָאק רעקרָאי ןינ -- .אקירעמא טזַאלרעּפ רעלדא בקעי --- ,ןעגָאלשוצ טרעוו ןוא

 יד רָאנ קרַאי וינ ןייק טמוק ןעדאפדלַאג -- .ןעטפערק טימ רעכייר ןערעװו סעינ

 -  .ס'דיואד עפרַאה יד -- .םהיא ראפ טכאמרעפ ןערעװ רעטאעהט ןופ ןעריהט

 רעלדא -- .אקירעמא ןייק טמוק שטיוועקייש -- .רעשידיא א טרעו רעטאעהט סלוּפ

 ַאילַאהט רעשטייד רעסיורג רעד -- .בשות א טרעװ ןוא לָאמ ןעטייװצ םוצ טמוק

 "ייוצ םעד ןיא רעטאעהט ןייא ןופ סינעפראוו יד -- .רעשידיא א טרעװו רעטאעהט

 בקעי - ..ןערעטש עכילטע ןופ גנאגרעטנוא רעד - .טלקמ ריע א אנאקיש -- .זעט

 3044 א א א א א יא יא יא א יא יי יי אקירעמא ןייק טמוק ןידרָאג

 .אקירעמא ןיא ענהיב רעשידיא רעד ןופ רעפעש יד --- :?עטיּפַאק רעטירד
 רענאקירעמא רעד טרהיפעננייא טרעוו סרעטאעהט יד ןעשיווצ ץנערוקנַָאק רעד טימ

 ןופ רעקיטש ןעטיש ףראד רעטאעהט םייב רעסאפרעפ א - ."ּפִא ירָאה, ּפיצנירּפ

 ירעביא טָאה ןעמ יװ -- .טפאשענבָא ןערעוו ןעטעשוויס עכאפנייא יד - ,ֿ?עברַא

 טָאה רענייטאל סָאװ -- .ןעמארד ןעכאמ ןופ הכאלמ יד -- .רעקיטש עש'יוג טכאמעג

 - :.ןעסעיּפ סעשטיוועקייש -- .שטיוורוה השמ ןופ והטפיוא רעד - .וָאהטענפיוא

 יד ןיא סעניר יײיװצ יד -- .רעקיטש ענעגייא ןופ קזווח טכאמ סָאװ רעסאפרעפ ַא

 0 א א א א א א א אי א יא א א יא יא יא יא רעקיטש עשידיא

 | .עינַאמרַאה יד טצאלּפ סע -- :לעטיּפַאק רעטרעיפ
 י'אעהט ןיא דלָאי ַא ראפ טנעכערעג דיז טָאה רעוו דד .ןערָאטיוא עטריטנעטַאּפ יד

 ינעטַאּפ יד - .ןעדלָאי יד טימ סָאּפש ןעבירטעג ןעבָאה ןערָאיטקא יד יװ - .רעט

 "עלע יירד יד ןעשיווצ עינַאמרַאה יד ד-- .לעּפַאטש א רעטנורא ןערָאטיוא עטריט

 יד טימ ןעטסעמ וצ ןַא ךדיז ןעביוה ןערָאיטקא עשידיא יד - .טצאלּפ ןעטנעמ

 ןערָאיטקא יױזַא יװ -- .םלועה תומוא יד ןופ רעלעיּפשיוש עסיורג יד טימ תוחכ

 -.ץנוק ןיא ן'רעלדא רעביא טנָאי יקספעשאמַאהט דד .ןערָאװעג סיורנ רעהירפ ןעניײז

 עי א א יא יא יא יא יא יא יא יא יא יי גנוצ עשילַארָאמ עטלעטשעגסיוא יד

 .ענהיב רעשידיא רעד ןופ רַאטאמרַאפער רעד -- :לעטיּפַאק רעטפניפ
 ײלעטניא ןעטרעדנאוװעגנייא ןא ןופ ענַאל יד -- .אקירעמַא זיב רעיראק ס'נידרָאג

 ןיא װָאטסירּפ ןופ לָאר יד טלעיּפש וידרַאנ - .טרעדנוהרהאי ןעגירַאפ  ףוס טנעגנ

 עטסנרע יד - .ריל נינעק רעשידיא רעד - רעקיטש עטשרע סנידרַאג-- .םִארנֲאַּפ

 "עב רעד ןופ תידיסח עטשרע יד - .ןויסנ רערעװש א - .ןעסעיּפ יד וצ גנוטלאה

 104 היה די דוד הד ד זד ענהיב רעד ףיוא טסייג רעיינ רעד -- .עמארד ערעס



 .ןערָאיטקַא יד ןופ עיצולַאוװער יד -- :?עטיּפַאק רעטסקצז
 יססעש סָאו ראפ - .הפנמ עשיסאלק יד - .רעטעגבא ערעײז ןעכערבוצ ןערָאיטקא

 םהרבא - .רעכוזעב רעטאעהט ןעשידיא ןעטסַָארּפ םייב ץעמונעגפיוא טָאה ריפ

 יבמַָאק יד -- .דלעפנעזַאר סירָאמ ןופ עסעיּפ עגיצנייא יד ד7ד .יקסנאקראש ?כימ |

 ןיביל .ז ,ןירראק ןָאעל - .ןעסעיּפטיורב ןוא ןעסעיּפנערהע -- .ןערעטש ןופ עיצַאנ

 ו44 א א א א ראו א א אה אה ענהיב רעד ףיוא תושדח םינּפ ערעדנא ןוז

 .ןעינעמור ןוא ןעיצילַאנ ןיא רעטאעהט -- :ל?עטיּפאק רִי מעביז
 וצ טייקגירעוװש יד - .סעינאּפמַָאק דנו ענ עשידריא ןופ טכוזעב טרעוו ןעיצילאג

 רעליבאטפס רעשידיא רעטשרע דד .ןעיצילאג ןיא רעטאעהט ןעשידיא א ןענעפע

 - -גרעבמעל ןיא ןעדאפרדלָאג םהרבא - .שילאק אהטרעב דד .גרעבמעל ןיא רעטאעהט

 ןעדאפדלָאג -- .ןעינעמור ןיא ןעּפורט עשידיא יד -- .טסעראקוב ןיא אציניישז
 רעטאעהט ןעשידיא ןופ הלודג יד - .טסעראקוב ןיא רָאטקעריד לָאמא רעדיוו

 -"רעטאעהט עצנאג יד ןייא .טגנילש .אקירעמַא - .רעטנוא טהעג ןָאדנַאל יא

 1440 הדה חיה החח  טתטח 0 הייד = הוט חה טחח  היחח תיחח ןהח  תהחח החסיד הוד היד הי ח= טסנוק

 .עכַאּפע ענעדלָאג יד --- :?עטיּפַאק רעטכַא
 ןיא יקספעשאמָאהט יי- רטכדַא - .רעטאעהט רָאזדניװ ןיא שטיוורוה ןוא ענייה

 יד ןוא ןיצּפיל ינעק - .אצנאנאווארטפקע רענאקירעמַא יד 77 .רעטאעהט סלּפיּפ

 ןוא רעלסעק -- .רצוא ןא ןיא ךיז טלעדנאוורעפ סָאװ תולד א -- .ןעסעיּפ ערעסעב
 ַא טסייה סָאװ -- ."רידה ןב, ןופ גלָאפרע רעסיורג רעד 77 .אילַאהט ןיא שילאק

 -עמַא - .ןעסעיּפ ערעסעב יד ןופ םיתמה תיחת דד .רעטאעהט ןעשידיא ןיא דךָאוװ

 רעד -  .רעטאעהט ןעשידיא ן'טימ ךיז טריסערעטניארעפ ץנעגילעטניא רענאקיר

 1288 היה היד סד הוה טדד היד ז- ןעדיא ראפ הליחתכל טיובעג רעטאעהס רעטשרע

 .עמַארד רערעסעב רעד ןופ לַאפ רעד -- :לעטיּפַאק רעטגניינ
 ןופ םעטסיס יד - :.עמארד רערעסעב רעד ןופ געװ ןיא ןיטש רעטשרע רעד

 - .רהיא טימ ןעדעירטוצנוא ןעוועגנ ןענייז ןערָאיטקא יד סָאװ ראפ ןוא ןעקרַאמ

 -יד רענאקירעמא - ,ךיז ןעריזינאגרַא רעטאעהט םייב רעטייברא ןוא ןערָאיטלא

 "רעפ שילַאק אהטרעב - .ןעטפערק עשידיא יד ףיוא ניוא ןא ןעפראוו ןערָאטקער

 ,שילאק -- .ענהיב רענאקירעמא רעד וצ טהעג ןוא רעטאעהט ןעשידיא םעד טזָאל
 -אקירעמא רעד ףיוא ןערָאיטקא עשידיא ןופ גנורהאפרע יד - .רעלסעק ןוא רעלדא
 -עהט ןוֿפ דנַאטשוצ ןעניטסייג ן'טימ גנורעדנאוונייא ןופ תוכייש יד - .ענהיב רעו
 ענייז ןעבעלסיוא טמוק ןעדאפדלָאנג דד .סלָאה קיזומ ףיוא הפגמ יד דד .רעטסט
 ננוצאשבא -- .ןידרָאנ בקעי ןופ עסעיּפ עטצעל יד - .אקירעמא ןיא געט עטצע;נ
 1741 היה היה היד היד היד היד היד תיז היפ היד היד יד הי יד יד זײ יד ןידרָאג בקעי ןוש

 .תונידמ ערעדנא ןוא דנאלסור ןיא רעטַאעהט -- :לעטיּפַאק רעטנהעצ
 עשיריא יד -- .טדיוט ןעװעג ךשמ ןעגנאל א זיא דנאלסור ןיא ענהיב עשידיא יד
 'עגנַא דנאלסור ןיא ענהיב יד טָאה 1900 ןופ - .רקפה ןעװעג ןעניײז סעינאּפמַָאכ
 ןעמארד ערעסעב ראפ גנוגעוועב יד הד .גנובעלפיוא ןופ םינמיס ןעזייוו וצ ןעביוה
 -'רא ןיא רעטאעהט רעשידיא ד7ד .אקירפא ןיא רעטאעהט רעשידיא .ןעביוא ןופ
 ן'פיוא סולפנייא רעיײז סיוא ןעביא ןעיורפ ןעסַאג ןוא רעלדנעהזעיורפ - .אניטנעג
 100 דהה דיד חיה טחד תדח תחת הוה הבה הוד הדח הוד הח תחת תד היד היה = רעטאעהט

 .עלעטניּפ ,המשנ ,ץרַאה -- ;?עטיּפַאק רעטפלע |
 -אעהט יד טימ ןערירוקנַאק טינ רהעמ ןענעק סלָאה קיזומ -- .דנוש ;ןופ געיז רעד
 ז'םיוא ךיז טזָאל ןיביל -- .ןעטַאש ןיא ןעבילבעג זיא ןירבאק סָאו ראפ דד .סרעט
 וצ ענהיב רעשטייד רעד ןופ טמוק טיורקדליש ףלָאדוד דד .עמארדָאלעמ ןופ געוװ
 עסיורג ייווצ דהד .קרָאי וןינ ןיא טרילַארטסאנ אקסנימאק לחר -  .רעשידיא רעד
 רעד - .קאלשרעטנוא ןעיינ א טימ עיצאניבמָאק עטלא יד דד .םרעטאעהט עיינ
 סע'ץרּפ דד .רעביירשנעפארד ערעדנא יד - .ָאטינ זיא רלענ ראנ ָאד זיא ןובשח
 908 -- -- ןעבולק עשיטאמארד יד -- .סרעטאעהמ עניילק יד -- .טייק ענערלַאג

 249. יז יי- ײ= ײ= == = -- ראוטרעּפער ןטשידיא ןיא ןעסעיּפ יד ןופ המישיר



 ,לעטיּפַאק רעטשרע

 ,רעמאעהט ןעשידיא ןופ םייה עיינ יד

 רעטאעהט רעשידיא זא ,ןעקנעד וצ תועט א ןעוועג טלָאװ סע

 ךאזרוא יד ,חריסמ א בעילוצ ןערָאװעג ןעטַאברעפ דנאלסור ןיא זיא

 רעדנאסקעלא טימ ,רעפעיט ךס א ןעגעלענ זיא טָאברעפ םעד ןופ

 -יא ןענייז ,ןָארהט ןעשיסור ן'פיוא ןעטערטפיורא סנעטירד םעד

 ןוא ,הנידמ רעשיראצ רעד ןיא רקפה ראפ ןערָאװעג טרעלקרע ןעד

 טימ גנאלקנא ןיא ןעוועג זיא רעטאעהט ןעשידיא ןופ טָאברעּפ רעד
 ןענעג ןעביוהעגנַא טָאה ננורעינער יד סָאװ ,תופידר עכילקערש יד

 | .ןעדיא עכילקילגנוא יד

 ןענייז ןעדיא עכלעוו ןיא ,ענאל רקפה עניבלעז יד עקאט ןוא

 םייה עיינ א ןעפַאשעג טָאה ,דנאלסור ןיא ןערָאװעג טלעטשעג

 ןעשידיא ןעגעג הרזנ יד רעדייא ךָאנ ןוא ,רעטאעהט ןעשידיא ן'ראפ

 -רָאפ יז טָאה ,ןערָאװעג ןעבענעגסיורא זיא דנאלסור ןיא רעטאעהט
 ןיא טסנוק ןופ לעּפמעט ןעשידיא ַא ראפ תודוסי עגיטיונ יד טרימ

 ,דנאל רעדנא ןא

 -נִא עגאל רקפה עכילקערש עניזָאד יד ךיז טָאה ,טנאקעב יוװ

 -לעז יד ןוא ,ןעמארנַאּפ עטשרע ענעפורעג יוזא יד טימ ןעביוהעג

 עשידיא עסיורנ א ןעמאשענ דנאלסור ןיא ןעבָאה ןעמארגאּפ עניב

 ר ז ןעבָאה ןעדיא עט'פדור'עג ןוא ענעגָאלשעג יד .גנורעדנאווסיוא
 -ואוו ןעפָאלעג ןענייז ייז ןוא רעייפ א ןופ יו ןעוועטאר וצ טכוזעג

 ץרא ןייק ןעפָאלעג ןענייז ייז .ןענַארטעג ייז ןעבָאה ןעגיוא יד ןיה

 ןייק ןעפָאלעג ,ןעיניטנעגרא ןייק ןעפָאלעג ,אקירפא דיז ןייק ,?ארשי



 רעטאעהטמ ןעשודיא ןופ םייה עיינ יד 6

 א ןופ רָאנ יו עקַאט ,דנילב ןעפַאלענ זיא ןעמ םגה ןוא .ןעיליזארב

 גנונכער ןייק רענייק ךיז טָאה המוהמ רעסיורג רעד ןיא ןוא ,הפרש

 א ןיא ףאלעג רעטרעּפמולעננוא רעד ךָאד טָאה ,ןעבעגעגבא טינ

 -אכ ןעטמיטשעב א רענינעוו רעדָא רהעמ ןעמונעגנָא טייצ רעצרוק

 ןָאהטעג סָאנ א ךיז טָאה םארטש רעסיורג רעד רָאנ ןוא ,רעטקאר

 עטנינייארעפ יד ןופ טדעטש עסיורג עכילטע ןיא .אקירעמא ןייק

 רעסיורג א ןערָאװעג רהָאי רַאּפ א ןופ ךשמ םעד ןיא זיא ןעטַאטש

 -ענסיוא ץובק אזא טימ ךיז טָאה עלא ןופ רהעמ ןוא ,ץובק רעשידיא
 ךָאנ דלאב טסייה סָאד ,1881 ןופ .קרָאי וינ טדָאטש יד טנעכייצ

 ננורעקלעפעב עשידיא יד ןזיא ,דנאלסור ןיא ןעמארגַאּפ עטשרע יד

 יד ןוא ,טייקלענש רעראברעדנואוו א טימ ןעסקאוועג קרָאי וינ ןיא

 סָאװ ,עיצראּפָארּפ אזא ןעמונעגנַא ָאד טָאה גנורעקלעפעב עשידיא

 ןייק ןיא טדַָאטש רעסיורג רעדנא ןייק ןיא ןהעזעג טינ טָאה ןעמ

 ,דנאל .רעדנא

 -וצ יוזא ,?נוסמ יוזא ןערָאװעגנ טינ זיא דנאל רעדנא ןייק ןוא

 יו ,רעטאעהט ןעשידיא ןא ראפ ,ענהיב רעשידיא ןא ראפ טסאּפעג

 ןעוועג טינ ןעדנעטשמוא יד ןענייז סרעדנא ץענרע ןוא .אקירעמא

 .ןעטַאטש עטנינייארעפ יד ןיא יו ,ניטסניג יוזא

 ןעבָאה אקירעמא ןיא טרעדנאוועגנייא ןעבָאה סָאװ ןעדיא יד

 ןעבָאה סָאװ ,ןעטסנעידרעפ עכלעזא ןופ םעט םעד טכוזרעפ דלאב

 ןעבָאה ייז .טלעוו רעטלא רעד ןיא ט'מולח'ענ טינ וליפא ייז ךיז

 רָאנ ,ןעבעל ןענידנעטשנא םענייפ א ףיוא גונעג רָאנ טינ טנעידרעפ

 .ןעכאז עניטייז ףיוא תוריכש יד ןופ ןעבילבעג ךיוא ייז זיא סע

 ןופ םירָא ןוא רוחב א ןעוועג זיא רעטרעדנאוועגנייא רעד ביוא

 -וצנייא ?אעדיא ןא טאהעג טייצ עטשרע יד רע טָאה ,םייה רעד

 סָאװ ,(לעטייק א טימ רענייז א) "ןיישט דנע שטאוו , א ךיז ןעפאש

 -ערנג ץלא זיא ,לעטייק סָאד רעקיד סָאװ ןוא רענייז רעד רערעווש

 טהעז ןעטייצ עניטנייה זא ,סיוא טזייוו סע .תחנ רעד ןעוועג רעס

 רענעי ןיא רָאנ ,סרענייז ענעדלַאנ עקיד עכלעזא טינ רָאנ ןעמ

 -ננאג יד ןעוועג רעטייברא עטסַארּפ יד ןעשיווצ ייז ןענייז טייצ

 ךיז טָאה רע זיב ,טהורעגנ טינ טָאה רוחב אזא ןוא הרוחס עטסראב
 -ייק ענעדלַאג עקיד א ןוא רעגייז םענעדלָאג ןערעווש א טפאשרעפ
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 רע יו םעדכַאנ רעבא ,ךיילנ ןעטייל טימ ךיז טלהיפרעד ןוא ?לעט

 ךאלקעד עלא טּפאטעגכרוד ןיילא ,טניטעזעננא טימרעד ךיז טָאה

 -ענרעביא ןוא טצאשעג ןוא ייז ןעפאטכרוד עטנאקעב טזָאלעג ןוא

 טלהיפרעד רע טָאה ,דלאנ ףיוא הטרעוו ןענייז ייז לעיפיוו טצאש

 ןיא טייברא רערעווש רעד ךָאנ .ךיז םורא טייקטסוּפ ןיפ א סעּפע

 טקנייבעג ךיז טָאה סע ,גנורעדנע ןא סעּפע טסולעג ךיז טָאה קירבאפ

 ןעלעטשנעדעירפוצ לָאז סָאװ ,סערעסעב ,סערענהעש סעּפע ךָאנ

 עניטסיינ יד ןיוש טָאה טנעמעלע רעניבלעז רעד ביוא .המשנ יד
 -נעקירד ךָאנ יז זיא ,טלעוו רעטלא רעד ןיא טלהיפרעד טייקטסוּפ

 -ַָאלשעגסיורא ןעוועג זיא רעדעי ואוו ,רעיינ רעד ןיא ןערָאװעג רעד

 רעד ךָאנ ,הביבס ןייז ןופ ןעסיוטשרעפ ןוא עיילאק ןייז ןיפ ןענ

 רע'טושּפ רעד ןוא וחתח םלוע ןיא יו ןעננאגעגמורא ןעמ זיא טייברא

 -ןלק ןייק ,ךיז טימ ןַאהט וצ סָאװ ,טסואווענ טינ טָאה רעטייברא

 ןעוועג טינ ךָאנ טלָאמעד ןענייז ןעננוטייצ ,סעיצקעל ,רעלעב ,ןעב

 .ןעוועג טינ יו טעמכ רעדָא

 ןופ ןעלעווש יד ןענַאלשעגבַא ןעטלָאװ תומשנ עטעקַאנ עכלעזא |

 .לעמיה ןופ הנתמ א יוװ רעטאעהט א זיא ייז ראפ ,רעטאעהט א

 טָאה קרָאי וינ ןיא זא ,ןייז טינ שודח ןייק רעביראד ףראד סע ןוא

 טימ ךַאנ רעטאעהט שידיא ןעלעיּפש וצ ךוזרעפ א טכאמעג ןעמ
 םעד טנעלעג טָאה ןעדאפדלַאנ רעדייא ,רעהירפ רהָאי ניצנאווצ

 קאבולָאג ןוא יקספעשאמַאהט .ב ןעוו .טסעראקוב ןיא טנעמאדנופ

 ןיא ןערהיפפיוא טלָאװעג ןעמארנַאּפ עטשרע יד ךַאנ דלאב ןעבָאה
 ןעלעיּפש וצ ,טכודעג טָאה ייז יו ,ןוא ,"ףסוי תריכמ , קרַאי וינ

 -סיורא ךיז טָאה ,אקירעמא ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ קיטש שידיא ַא

 ןוא ףניפ טימ טָאה טירטס סקעסע ןופ רעלאמ א זא ,ןעזעיוועג

 קיטש עניזָאד סָאד ןעלעיּפש וצ טריבורּפ ייז ראפ רהָאי גיצנאווצ

 -עיפ טסייוו רעוו .םהיא וצ טננאלעב קיטש םעד ןופ טכער סָאד ןוא

 -הענרעטנוא עכלעזא ןעכאמ וצ טריבורּפ ןעבָאה ,עכלעזא ךָאנ על

 ? ןעגנולעג טינ ןענייז ייֵז ןוא אקירעמא ןיא ָאד ןעגנומ

 ַא ןעוועג ןעמָארנַאּפ יד ראפ ןיוש זיא קרָאי וינ ןיא םנה ןוא

 -אעהט שידיא א ףיוא ןעניוא יד טקוקענסיוא טָאה סָאװ ,םוקילבוּפ

 -ינעגרעפ אזא ףיוא ןעכעגוצסיוא דלעג סָאד טאהעג טָאה ןוא רעט
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 -סיוא ןענעק לָאז סע זא םוקילבוּפ גונעג ןעוועג טינ רעבא זיא ,ןענ

 ַא ראפ ןעדאב רעד ןוא .רעטאעחט יוװ גנומהענרעטנוא ַאזַא ןעטלאה
 טָאה סע ןעוו ןערָאװעג גיטראפ טשרע זיא אקירעמא ןיא רעטאעהטי

 דנאלסור ןופ עיצארגימע םארטש רעסיורג רעד ןעביוהעגנָא ךיז
 | .אקירעמא ןייק

 םארטש רעד סָאװ ,רערעדנאוו יד ןעשיווצ זא ,תמא זיא סע

 יד ,רֹוד ןרעטלע םעד ןופ עלעיפ ןעוועג ןענייז טכארבעג טָאה
 רעד ןיא רעדניק ןוא בייוו טזָאלעגרעביא ןעבָאה ייז ןופ עטסרהעמ

 ייז ראפ חנויח ןעגעוו רָאנ טינ ןעגרָאז טפראדעג טָאה ןעמ ןוא םייה

 ןענעק ייז לָאז ןעמ ןא ,רלעגנ נונעג ןעביילקנַא ןענעוו ךיוא רָאנ

 טינ ראג רעטאעהט א טָאה ייז ןופ ןוא ,רעהא ןעגנערברעבירא |

 ןענופעג ךיוא ַאד ןעבַאה ייז ןופ ערעמירפ יד .ןעטראוורע טנעקעג

 טכוזעג טינ סנעגינעגרעפ ערעדנא ןייק ןעבָאה ייז ןוא ?הוש יד

 טָאה םארטש רעסיורג רעד רָאנ .?הוש ןיא טניפעג ןעמ סָאװ יד יו

 א ןעבעל טלָאװעג ןעבָאה סָאװ ,טייל עננוי ךס א רעהא טכארבעג

 | .טייהרהעמ רעד ןיא ןעוועג ןענייז ייז ןוא גָאט ןעטוג

 -קיווטנע רעד ןופ גנאג םעד ןהעטשרעפ וצ רעסעב ידכ ןוא

 "יב א גיטיונ זיא אקירעמא ןיא רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ גנול
 -נאוו יד ןופ רעטקַאראכ םעד ףיוא ךיז ןעלעטשוצבא רעגנעל לעס
 ,םארטש םענעי טימ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רערעד

 : רערעדנאוו ןעטרַאס יירד רעהא טכארבעג טָאה םארטש רעד =

 א טימ רוד ןעיינ ןופ טייל עננוי עשידיא ,רוד ןעטלא ןופ ןעדיא
 -סָארּפ עשידיא ןוא ,גנודליב רעשיאעּפָאריױא רענינעוו רעדָא רהעמ

 קראטש ןעוועג טינ ןענייז רוד ןעטלא ןופ ןעדיא יד ,רעטייברא עט
 יד ןענופעג ךיוא ָאד ייז ןעבָאה טגָאזעג ןיוש יו ןוא ,ןעטַארטרעּפ

 -נענילעטניא יד .סנענינעגרעפ ערעדנא ןייק טכוזענ טינ ןוא ?הוש

 קראטש ךיז ןופ ןעבָאה ןוא םודעמוא לופ ןעוועג ןענייז ייז םנה ןעט

 ןיילק א יו רהעמ טינ ןעוועג ןעמעלא דךָאנ ןענייז ןערעה טזָאלעג

 ןעטנענילעטניא עבלַאה ןוא ןעטנענילעטניא עניזָאד יד .עלעפייה

 ןענינענרעפ סָאד ןוא ןענינענרעפ ןעיינ א ראנ ןענופעג ַאד ןעבָאה

 .יירפ ןעדער טנעקעג ָאד טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשעב זיא

 . טפראדעג טָאה ןעמ ואוו ,דנאלסור ןעשיטָאּפסעד ןופ טשרע ןעמוקעג
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 ,םירדח ירדחב וליפא טרָאװ יירפ א ןעדערוצסיורא ןעבָאה ארומ

 ואוו ,דנאל א ןענופעג ַאד ייז ןעבָאה ,ןערעיוא ןעבָאה דנעוו לייוו

 ךיז ןעבָאה ייז .טלָאװעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעדער טנעקעגנ טָאה ןעמ

 -עב דלאב ןענייז סע .סיפ טימ ןוא דנעה טימ טּפאכעננַא םעד ןַא
 -ַָאה ןעטנעגילעטניא יד עכלעוו ןיא ,ןעגנונעוועב ןערָאװעג ןעפאש
 -עטניא עניזָאד יד .ןעבעל ןוא בייל טימ ןעפראוועגניירא ּךיז ןעב
 ןיא טייבראעג ךיוא ןעבָאה ןעטנענילעטניא-עבלאה ןוא ןעטנעגיל
 טימ ןעמאזוצ טציוושעג ןוא ןענישאמ יד ףיוא טּפאלקענ ,קירבאפ
 ןיא גנורעדנע ןא סעפע ןעבָאה טפראדעג ךיוא ןעבַאה ייז .ןעמעלא
 המשנ רעד ראפ גנונידעירפעב א סעּפע ,ןעבעל ןעגידעכַאװ םעד

 טינ ייז ןעבָאה גנוגידעירפעב עניטסייג ערעסעב ןייק רָאנ ,הריתי

 .ןעפאשעגנ ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעגנוגעוועב יד ןיא יו ןעניפעג טנעקעג

 -ייז עטרעדנאוועגנייא יד ןופ רעטייברא עשידיא עטסָארּפ יד

 רעטסבערג רעד ,טנעמעלע רעבארנ א רהעז ןעוועג טלָאמאד ןענ
 -יווצ טָאה ןעמ .ןעדיא ןעשיווצ ןענעגעגעב טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ
 טינ וליפא ןעבָאה סָאװ ךס א ,ךס א ןענעגעגעב טנעקעגנ ייז ןעש
 טסואוועג לָאמא ןעבָאה רימ יו םגה ,שידיא ןייק ןענעייל טנעקעג
 טינ ביוא ןוא ,רדח א ןיא ןהענ טזומעג לענניא שידיא רעדעי טָאה

 -ענסיוא ירבע תוחּפה ?כ27 רדח א ןיא ךיז ןעמ טָאה הרות ןייק

 | | ,ןענעייל טנרעל
 ןעטייצ עגיטנייה ,טנעמעלע רעטסבערג רעד ןעוועג ןענייז ייז

 זיא סָאד ןוא ,ןעשנעמ עטסָארּפ עכלעזא טינ טעמכ ןיוש ןעמ טהעז

 אזא ףיוא ןעניוא יד טקוקעגסיוא טָאה סָאו טנעמעלע רעד ןעוועג

 -עלע רעד ןוא .ןעפאש טנעקעג טָאה רעטאעהט א סָאװ ,ןעגינגרעפ
 ןעבעג ןוא רעטאעהט א ןעציטש וצ גונעג סיורג ןעוועג זיא טנעמ
 .ןעריטסיזקע וצ טייקכילנעמ יד םהיא

 -נייא טרעדָאפעג טינ תונואנ ןייק ןיוש ךיז טָאה אקירעמא ןיא
 רעשידיא א ראפ גיטראפ זיא ץאלּפ רעד ןוא טייצ יד זא ,ןהעזוצ
 וצ קילב ןעמעיט ןייק ןעבָאה טפראדעג טינ ָאד טָאה ןעמ .,ענהיב

 שידיא ךַָאנ סא שממס טהענ םלוע רעסיורג אזא יװ ,ןהעז
 סָאװ ,ןעשנעמ ךס א ןעוועג ןיוש ןענייז אקירעמא ןיא .רעטאעהט
 -אה ערערהעמ ךָאנ ,רעקיטש רעטאעהט סנעדאפדלָאג ןהעזעג ןעבָאה
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 רעטאעהט ןוא ,רעקיטש סנידאפדלאנ ןופ רעדעיל יד ןעננוזעג ןעק
 -ענ רָאנ רעביראד ךיז טָאה סע .ליומ ןיא ןעמעלא ייב ןענעלעג זיא

 רעטאעהט זא ,ןהעזנייא לָאז סָאװ ,שנעמ רעשיטקארּפ א טרעדַאפ

 לעסיב א ןעגעלסיוא ןעלעוו לָאז ןוא טפעשענ רעטונ א ןייז ַאד ןעק

 ,םעד ףיוא דלענ

 סָאװ ,עלעיפ ןעוועג ןענייז רערעדנאוונייא עגנוי יד ןעשיווצ

 טינ ,ןעסערעד טינ ןעבָאה ,םייה רעד ןיא ןעוועג ךָאנ ןענייז ייז ןעוו

 עקרָאילאנ רעד ףיוא ןעּפאכפיורא ךיז ןענעק וצ יבא ,ןעקנורטרעד

 סָאװ ךאלעדעיל עלא טנעקענ ןעבָאה ייז ןוא ,רעטאעהט ןעשידיא ןופ

 יד טכאמעגכַאנ ןעבָאה ןוא ,רעטאעהט ןיא ןעגנוזעג טָאה ןעמ
 ןיא ןעהעזעג ןעבָאה ייז סָאװ ןערָאיטקא יד ןופ תועונת ןוא תויועה

 ן'טימ ןעדער וצ טעראטסענ ךיז ןעבָאה ייז .רעטאעהט ןעשידיא םעד

 םעד טכאמעג ייז ףיא טָאה רעכלעוו ,רָאיטקא םעד ןופ לוק

 ףיוא ּפָארט םעד טשטעווקעג ןעבָאה ןוא קורדנייא ןעטסקראטש

 יד ךָאנ ָאד ןענייז עכלעזא .רָאיטקא רעגיזָאד רעד יוװ ,רעטרעוו יד
 -לעזא ייב ןָאיציבמא עטסערנ יד ןוא ,גינעוו טינ ןעוועג ןעמארנַאּפ

 | .רָאיטקא ןא ןערעוו וצ זיא עכ

 -לעוװו ,ןעטסיטַאטס ע'תמא ןעוועג ןיוש ַאד ןענייז ייז ץוח א

 ,ענהיב ע'תמא ןא ףיוא ןהעטש וצ קילג סָאד טאהעג ןעבָאה עכ
 דרעב עניטראפ ןעגָארט ,ןערָאיטקא עטשרע יד ןופ טפול יד ןעמעהטא

 -לָאמאד םעד ןיא טנעוואהעב ןעוועג ןענייז עכלעזא .סעציּפוז ןוא

 ןוא אפונ ןערָאיטקא יד יו רענרע טינ ראוטרעּפער ןעשידיא ןעניד

 | .רעטאעהט ןופ ךאלעדעיל עלא ןענניז טנעקענ ןעבָאה

 -עלע ןא ךָאנ טקורענסיורא טָאה טייצ ענידריווקרעמ ענעי

 ןייק ןיא םנה ,ןעלעיּפש ףיוא סעיזנעטערּפ טאהעג טָאה סָאװ ,טנעמ

 וצ טאהענ טינ רָאנ יירעלעיּפשיוש טימ רע טלָאװ טייצ רעדנא

 ןעבָאה סָאװ ,ןערָאטאמא ,ןעטנַאטעליד ןעוועג ןענייז סָאד .ןַאהט

 -ַאה ןעטנַאטעליד עגיזָאד יד .הוצמ םשל ןעלעיּפש וצ ןעביוהעגנָא
 עלַאנַאיצַאנ עסיורג א טאהעג אקירעמא ןייק ןעמוק רעייז ראפ ןעב

 דנאלסור ןופ קלָאפ עשידיא סָאד ןעזעלוצסיוא ונייחד ,עבַאגפיוא

 -שרע יד ךָאנ ךיילנ .טַאַאטש ןעשידיא א ץעגרע ןעפאש ןוא

 סָאװ גנוגעוועב א ןעביוהעגנָא סעדָא ןיא ךיז טָאה ןעמארנַאּפ עט
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 רעד ".גנוגעוועב םלוע םע, ןעמָאנ ן'רעטנוא טסואוועב ןעווענ זיא

 ןעסיורג א ןעפאש וצ ןעוועג זיא גנונעוועב רעגיזָאד רעד ןופ קעווצ

 ןעדיא טימ אקירעמא ןיא טאטש ןעצנאנ א ןעצעזעב ןוא דנַאפ

 -ענ ן'ואפ םייה ענענייא ערעכיז א ןעפאש ןפוא אזא ףיוא ןוא

 -אטיּפאק עשידיא יד רעדייא רָאנ ,רערעדנאוו ןעשידיא ןעט'ףדור

 ןעפאש וצ ןערָאװעג ןעסָאלשעב זיא ףליה וצ ןעמוק ןעלעוו ןעטסיל
 לָאז טיפָארּפ רעד ידכ .ןעלקאטקעּפס ךרוד דנַאפ םעד ןופ לייהט א

 -קאטקעּפס עניזָאד יד זא ,טרעדָאפעג ךיז טָאה ,רעסערג סָאװ ןייז

 לעוּפ רעד ןוא ,ןערָאיטקַא ףיוא האצוח ןייק ןעבַאה טינ ןעלָאז ןעל

 ראג ןעמונעג ךיז טָאה ןעלעיּפש םוצ זא ,ןעוועג זיא ןופרעד אצוי

 ערענניא טנענענעב ייז ןעשיווצ טָאה ןעמ .טנעמעלע רעדנא ןא

 להָאצ .עסיוועג א ,לג .ד .א סעקטסיזַאנמינג ,ןעטנערוטס ,םיליכשמ

 םע םעד ןופ סעיטראפ יד טימ ןעמאזוצ רעהא ןעמוקענ זיא ייז ןופ

 ןיא טאטש א ןעצעזעב וצ ןאלּפ ןעסיורג םעד ןופ יוװ יוזא ןוא ,םלוע

 -ענרעבירא יד ןענייז ,ןעראוװעג טינ רָאנ זיא ןעדיא טימ טסעוװ רעד

 ייז ןענייז ךינ רָאנ ןוא ,קרָאי וינ ןיא ןעקעטש ןעבילבענ ענעמוק

 ןוא ןעקירבאפ יד ןיא רערעדנאוו ערעדנא יד יו ןעלאפעגניירא

 | ,ןעטאטשקטרעוו

 קרָאי וינ ןיא ןערָאװעג ןעפאשעב זיא רעטאעהט א רעדייא

 ןיא סרעטאעהט עקניניילק ןערָאװעג ןעקירבאפ עניילק יד ןענייז

 ןעגנוזענרעביא ןוא ןעננוזעג ןעטרָאד טָאה ןעמ סָאװ ,ןעניז םעד

 -ענ וצ רעווש ןעוועג זיא סע .ךאלעדעיל-רעטאעהט עטנאקעב עלא

 ,עכילטע תוחּפה לכל ןייז טינ ןעלָאז סע ואוו ,טאטשקרעוו א ןעניפ

 .,רעטאעהט ןעשידיא טכוזעב טינ םי טייז רענעי ףיוא ןעבָאה סָאװ

 יד סָאװ ףיוא ןעגנוזעג ןעמ טָאה ןעוועג ןענייז עכלעזא ואוו ןוא

 היכז יד טאהענ ןעבָאה סָאװ ןעקירבאפ ענעי ןיא .טהעטש טלעוו

 רעדָא טסיטאטס םענעזעוועג א רעטייברא יד ןעשיווצ ןעבָאה וצ

 .טנעקעג ןעטרָאד טָאה ןעמ ,רעכילהערפ ךָאנ ןעוועג זיא טנַאטעליד

 .טינ סאו ןוא ןעטעטראווק ,ןעטעצרעט ,ןעטעוד ,סָאלַָאס ןערעה

 ןעגניז סָאד לייוו ,רעטייברא יד ןופרעד טאהעג האנחה ןעבָאה סע

 טָאה ןוא ןענישאמ יד ןופ ןעּפאלק ענדונ סָאד ןענַאלשרעפ טָאה

 -ירבאפ ענידעמוא יד ןיא ?הארטש ןעניטכיל א טכארבעגניירא
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 רעייז ?ייוו ,ןעטנאקירבאפ יד ןעלָאװקעגנָא ךיוא ןעבָאה סע .ןעק

 טקעלעג ןעבָאה ייז ןוא עשטָאלק ןופ טכאמעג טינ ךיוא זיא המשנ

 -אט ךיז טייברא ,םעד ץוח א ,ךאלדעיל רעטאעהט יד ןופ רעגניפ יד

 .ןענניז ןופ ןעננאלק יד רעטנוא רעקאמשעג עק

 -באפ ןעסָאריּפאּפ יד ןעזעוועג זיא לרעטאעהט רוטאינימ אזא

 ףיז טניפעג סע ואוו ץאלּפ םעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,קיר

 קירבאפ רעד ןיא .קרָאי וינ ןיא רעטאעהט רעשיזעניכ רעד טציא

 -רא יד ןעשיווצ .ןָאזרעּפ טרעדנוה סקעז ףניפ א טייבראעג ןעבָאה

 רעכלעוו ,טסיטאטס רענעזעוועגנ א ; ןעוועג ןעטרָאד ןענייז רעטייב

 םייה רעד ןופ רַאיטקא ןעשידיא א ראפ ןעבענעגסיורא ךיז טָאה

 ייוצ טאהעג טָאה סָאװ ,םייה רעד ןופ רעכאמ ןעסָאריּפַאּפ א ןוא

 זא ,טמהירעב ךיז טָאה טפיטאטס רעד .ןערָאיטקא ע'תמא רעדירב

 ןעמ רָאנ ,סעדָא ןיא רעטאעהט ןעשידיא ןיא טלעיּפשעג טָאה רע

 טינ ןעבָאה רעטייברא עכאפנייא יד .טביולנעג טינ םהיא טָאה

 הלודנ אזא ןעפראווקעווא שנעמ א טעוװ יוזא יוװ ,ןעפיירגעב טנעקעג

 ץוח א .טייברא רענידעכַאוו א ייב קירבאפ א ןיא ךיז ןעצעז ןוא

 ןוא ,יקספעשאמָאהט .ב טייבראעג ּפאש םעד ןיא טָאה ייווצ יד

 ,טאהעג טינ רעטאעהט טימ תוכייש ןייק סלָאמאד ךָאנ טָאה רע םנה

 ןעמארנַאּפ יד ראפ ;םייה רעד ןופ רענניז א ןעוועג רעבא רע זיא

 ,רעזלעב ןסינ ,ןזח רעוועשטידרעב םייב ררושמ א ןעוועג רע זיא

 עשידיא יד ןיא ךאז טּפיױה יד ןעוועג זיא ןעגניז יוו יוזא ןוא

 -רעד יד יו רעטאעהט םוצ רעטנהענ ןענַאטשעג רע ןזיא ,רעקיטש

 | .ןענַאזרעּפ ייווצ עטנַאמ

 קירבאפ רעניזָאד רעד ןענעוו טלהעצרעד יקסוועשאמָאהט .ב

 : יוזא

 -רָאד ןוא "שיט סוחי, ןעסייהענ טָאה ירָאטקעּפ ןיא שיט ןייא

 םייב ןעוועג ןח אשונ ןעבָאה סָאװ ,ענעי ןעסעזענ רָאנ ןענייז ןעט

 .א ,יקסוװעשַאמָאהט ןעסעזעג ןענייז שיט םענעי ייב .רעהעזפיוא
 רעד ןוא ןערָאיטקא רעדירב ייווצ טאהענ טָאה רעכלעוו ,קָאבולַאנ

 | | .טסיטאטס

 ןופ דאלקיטש זעגניז ןייא ןיא ןעטלַאה טנעלפ טסיטַאטס רעד
 .ןיימ רימ גיוט סָאװ, ,"ךאלעקבאב יד, יוװ ,רעטאעהט ןעשידיא
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 ,העוו יוא, ,"ךאלעטסירב ,ענידעבעל ףךאלעטסירב , ,"החמש
 עלַא ןעבַאה ,טרעדָאפעג ךיז טָאה סע ןעוו ,ערעדנא ןוא ,"תולד

 | .רָאכ ןיא ןעפלַאהעגטימ רעטײברַא קירבאפ

 האנה קראטש טָאה ,קינסוקַאפ רענעזעוועג א ,רעהעזפיוא רעד

 ןייז טימ ןיילא טנאקירבאפ רער וליפא ןוא ןעגניז םעד ןופ טאהעג

 רעטַאעהט יד ןופ ןעלעװקנַא ןוא רָאטנאק ןיא ןעציז ןענעלפ ןהוז

 ,ךאלדעיל

 ךיוא יקסוװעשַאמַאהט טנעלפ דאלדעיל רעטאעהט יד ץוח ַא
 ןעשנעב שדח שאר ןופ "ןוצר יהי, םעד ,סעשי'ןזח סעּפע ןעגניז

 רעשידיא א ןופ ָאלַאס א סעּפע רעדָא "םלוע לש ונובר , םעד רעדָא

 | ,ןַאיציזַאּפמַאק
 .רעטייברא יד טימ טרידוטשנייא ךיוא טָאה טסיטַאטס רעד

 טָאה קירבאפ יד ביוא ."תימלוש , ןופ רהָאק עטשרע סָאד שיט םייב

 ןיא באטשסאמ םעניילק א ףיוא רעטאעהט א יוװ ןהעזענסיוא טינ

 -ַאקעד טלהעפעג ןעבָאה ןעטרַאד סָאװ ,ראפרעד ןעזעוועג רָאנ סָאד

 .ןעלעיפש ןהָא ןעצנאג ןיא ןעגנאגעב ךיז זיא ןעמ ןוא סעיצאר

 ךיז טלָאו רעשזדענעמ א ןעוו זא ,טינ לעפייווצ ןייק זיא סע

 -קא טכוזעג רע טלָאוװ רעטאעהט א ןעדנירנ וצ ןעמונענ טלַאמעד

 -דלָאג יו דארנ ,ןעטאטשקרעוו ןוא ןעקירבאפ עניזָאד יד ןיא ןערָאיט

 ןיא ןעריטקארט ןוא ןערעלעק ןייוו יד ןיא טכוזענ ייז טָאה ןעדאפ

 א ןענופעג ךיז ןעטלָאװ רעטײברַא ענירגנ יד ןעשיווצ ןוא .ןעינעמור
 ןעטיברעפ ןענינעגרעפ ןעטסערנ ן'טימ ןעטלָאװ סָאװ ,םינלעב ךס
 זַא ,טינ לעפייווצ ןייק ךיוא זיא סע .ענהיב רעד ףיוא קירבאפ יד
 -ענ ןעבַאה ןוא ןעמיטש עטונ טָאהענ ןעבַאה סָאװ רעטיײברַא לעיפ

 ןעבָאה "לעמעל ינוק, א רעדָא "קירדנעמש, א ןעכאמכַאנ טנעק
 ןוא ענהיב רעד ףיוא רעיראק א ןעגעוו טריזַאטנאפ ןוא טמיורטעג

 ףעטאעהט א ןעוו ,העש רעטונ רעד ףיוא טקוקענסיוא ןוא טראוועג

 "נאנ ןיא טנעקעג טינ טָאה גנונפַאה רעייז רַאנ ,ןענעפע ךיז טעוװו

 גנונטָאה רעייז .ךאזרוא עניטייז א בעילוצ רָאנ ןערעוו םיוקמ ןעצ

 טייז רענעי ףיוא לייוו ,ןערעוו םיוקמס ןעצנאנ ןיא טנעקעג טינ טָאה

 ןיא ןוא .רעטאעהט טלעיּפשעג רהַאי עכילטע ןופ ןיוש ןעמ טָאה םי

 "אוועג ןעפאשעב ןִעֶנייֵז רהֵאי עכילטע עגיזָאד יד ןופ ףיולרֶעפ םעד
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 יד טנעקעג ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,ןערָאיטקא עלענַאיסעּפַארּפ ןער

 -ּפםא ןעפורוצסיורא ןעצנוק עניטיונ יד ןוא ענהיב רעד ןופ סעקוטש

 ,הרושכ ןעגנאגעג ענהיב יד טלָאװ דנאלסור ןיא ןעוו .ןעטנעמסידָאל
 -ייק ָאד רעלעיּפשיוש עלענַאיסעפָארּפ יד טטייה סָאד ,ייז ןעטלָאװ

 ענהיב עשידיא יד טָאה ןעטרָאד רָאנ ,ןענַאטשעג טינ געוו ןיא םענ
 פאלק רעד ןוא ,ּפאלק ןעכילקערש א ןענעירק טפראדענ ןעכינ ןיא

 -ַאיטקא עלענַאיסעּפַארּפ יד ןעטיײרּפשוצ ןוא ןעייזוצ טפראדעג טאהי

 -סיוא ךיז טָאה קרָאי וינ יוװ יוזא ןוא ,תונידמ ענעדעישרעפ ןיא ןער

 ןופ ןעקילג יד טימ ןוא הלהק רעשידיא רעסיורג א טימ טנעכייצעג

 -אנ יוװ רהעמ טינ ןעוועג זיא ,םודעמוא ןעגנולקעג טָאה אקירעמא
 ןעמוק ןעלַאז ןעראיטקא עלענַאיסעּפַארּפ עטסיימ יד זא ,ךילריט
 -ייברא "ענירג , עניח יד ןוא ,הלודנ ענערָאלרעּפ רעייז ןעכוז רעהא

 ,ןערָאיטקא ןערעוו וצ ךיז טכירעג ןוא טפַאהעג ןעבָאה סָאװו רעט

 .רעלעיּפשיוש עניטראפ יד טימ ןערירוקנַאק טנעקענ טינ ןעבָאה

 רעשידיא רעד ףיוא רעלעיּפשיוש יד וצ ,זיא ךאז יד יוװ רָאנ

 ,םי טייז רענעי ןופ עניטראפ ןעמוקענ ןענייז אקירעמא ןיא ענהיב

 זא ,רָאלק זיא ךאז ןייא ,ןעלעיּפש וצ ןעביוהעגנָא ַאד ןעבָאה ייז וצ

 -אטשענ ןעמהאנסיוא ענינעוו רהעז טימ ןענייז רעלעיּפשיוש יד

 םוקילבוּפ סָאד יו ,גנולקיווטנע ןופ חנרדמ רעגיבלעז רעד ףיוא ןענ

 .רעטאעהט שידיא א ףיוא ןעניוא יד טקוקענסיוא טָאה סאו

 קרַאי-וװינ ןיא טרהיפענפיוא טָאה ןעמ סָאװ קיטש עטשרע סָאד = |

 ,"אינודלָאק, ןעוועג ז א סעיצארָאקעד טימ ,קיזומ טימ ,רָאכ א טימ

 -עטניא ןא זיא קיטש עטשרע סָאד טרהיפעגפיוא טָאה ןעמ יוזא יו

 .עטכישעג ?עטיּפאק רעטנאסער

 -סיוא רעווש זיא טרהיפעגפיוא קיטש עניזָאד סָאד טָאה ןעמ ןעוו

 גנולעטשרַָאפ רענעי ןענעוו ןעבירשעג ןעבָאה סָאװ יד .,ןעניפעגוצ

 טָאה יקסוועשַאמָאהט .ב .םוטאד םעד ןעבענוצנָא ןעסעגרעפ ןעבָאה

 -שרע םעד ןופ גנורהיפפיוא רעד טימ ןָאהט וצ ?לעיפ רחעז טאהעגנ
 -ּפיוהעב רע .םוטאד ןעניטכיר ןייק טינ ןָא טיִנ רע רָאנ ,קיטש ןעט

 ןייז טינ ןעק סָאד ןוא 1880 רהָאי םעד ןיא ןעוועג זיא סָאד זא ,טעט

 ןיא ןעוועג טינ טלאמעד ךָאנ זיא רע סָאװ ,ןיילא ראפרעד ןיוש

 -עג זיא גנולעטשרַאפ עניזָאד יד זא ,ןעקנעד ףראד ןעמ .אקירעמא
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 ןופ טסוניוא ןיא יו רעטעּפש טינ ןוא ילוי ןיא יו רעהירפ טינ ןעוו

02, | 

 ,יוזא ןערָאװעג ןעפאשענ רהיא םורא ןענייז סעדנענעל לעיפ

 עיצקיפ יד ,עטכארטענסיוא סָאד ןעלייהטוצבא רעווש זיא סע זַא

 ךיא לעוו ,תמא םעד ןעגעג ןענידניז וצ טינ םוא ןוא .תמא םעד ןופ
 יו ןעטכיילעב ןאד ןוא ,סעיצאיראוו ענעדעישרעפ יד ןעבענרעביא

 ,טכארטעגסיוא זיא סָאװ ןוא תמא זיא סָאװ ,ךילנעמ טייוו

 -רעד יקסוועשאמָאהט .ב סָאװ ,טנאסערעטניא רהעז זיא סע

 ןעטנָאמרעד םעד ןופ גנורהיפפיוא רעטשרע רעד ןענעוו טלהעצ

 - .,קיטש

 ןעלאפענניירא עבמאב א יוװ זיא ןענרַאמהירפ םענהעש א ןיא

 -עירשעב ןעוועג ןעביוא זיא סָאװ ,קירבאפ ןעסָאריּפאּפ רעד ןיא

 -אעהט שידיא ןעלעיּפש רעדירב קקָאבולַָאנ זא ,טכירכאנ יד ,ןעב

 רעטסערג רעד זא ,אזא ןעוועג זיא טכירכאנ יד .ןָאדנַאל ןיא רעט

 רעכַאמ-ןעסָאריּפַאּפ רעד ,ןענעקיילבא טנעקעג טינ טָאה סורוקיּפא

 זיא קירבַאפ ןיא .סייוו ףיוא ץראווש טאהעג סע טָאה קַאנולַאנ .א

 -רַאמ א סעירָאטקיװ טימ ,ןָאדנַאל ןופ טעקאּפ ַא ןעמוקעגנַא םהיא

 -ענ עשיפָא ןא טּפעלשעגסיורא רע טָאה טעקַאּפ םעד ןופ ןוא עק

 -כוב עסיורג טימ זיא ןעטרָאד ןוא ,רעטרעוו עשידיא טימ טקורד
 יד זא ,םלוע ןעשידיא רענַאדנַאל םעד ןערָאװעג טנַאזעגנָא ןעבַאטש

 ערעדנא ךָאנ טימ סקַאבולַאנ רעדירב ,רעלעיּפשיוש עטמהירעב

 ןעוועג םעד ןיא זיא םלוע רעד ."אינודלָאק , יד ןעלעיּפש ןעלעוו

 קאבאט םעד ןעסענרעפ וליפא טָאה ןעמ זא ,טריסערעטניארעפ יוזא

 רעשידיא רעד זא ,ןעזעיוועגסיוא ייז טָאה סע .שיט ן'פיוא ןעזלינ ןוא

 קור א ךיז רָאנ ףראד ןעמ ןוא לעווש ן'פיוא ָאד ןיוש זיא רעטאעהט
 .גנולעטשרַאפ עשידיא א ןהעז ןיוש ןעק ןעמ ןוא ןג;חט

 ,עשיפַא רעד טימ ןעמאזוצ ןעוועגנ זיא סָאװ ,ףעירב םעד ןופ

 -ןָאל ןיא רעלעיּפשיוש עטמהחירעב יד זא ,ןעזעיווענסיורא דיז טָאה

 ,רעהא ןגמוק זעלעוו ןעטלָאוװ ייז .תורצ עסיורנ ףיוא ןענייו ,ָאד

 ףיוא דלע, ןייק ןוא ןעטימ ןיא ןאעקַא רעסיורנ רעד רעבא טנעיל

 ,טינ ייז ןענָאמרעפ ןעטראק-ספיש
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 ןעבָאה סָאװ ,ענעי ןופ רענייא ןעוועג זיא יקסוועשאמָאהט .ב

 -רעד רע טָאה ָאד ,ןערָאיטקא ןרעוו וצ טריזַאטנאפ ןוא טמיורטעג

 רעד וצ ןעמוק וצ יוזא יו טייהנענעלעג עדנעצנעלג א ןעהעז

 -ייא ןעריסערעטניארעפ וצ ןעגנילענ טציא לָאז םהיא ביוא .ענהיב

  ןופ עּפורג יד ןעננערברעבירא לָאז רע זא ,דלעג טָאה סָאװ םענ
 ןא ןייז ןיוש רע טעװ ,רעקיטש עשידיא ןעלעיּפש ָאד ןוא ןָאדנַאל

 וצ טירש רעטסגיטכיוו רעד ןוא ענהיב רעד ףיוא שנעמ רענעגייא

 ,טלהעצרעד רע .טכאמעג ןייז טעוװ ןעגנונפַאה ענייז ןעכילקריוורעפ

 -ָאנ רעדירב ייווצ יד יו ,ט'םולח'ענ טכאנ ענעי טָאה רע יוזא יו

 יו ןוא ענהיב רעד ףיוא ףיורא דנעה יד ראפ םהיא ןערהיפ קָאבול

 זיא סע ןרעטש רעיינ א ראפ סָאװ ,םלוע םעד ןעסיוו ןעזָאל ייז

 | ,רעטאעהט ןעשידיא ןיא ןענעישרע

 -עב עכלעזא טָאה רעכאמ-ןעסָאריּפאּפ םלא יקספעשַאמַאהט
 דךיוא רע טָאה טייצ רענעי ןיא רָאנ ,ןעניפעג טנעקעג טינ עטנאק

 -עג ןיא ננוניטפעשעב יד ןוא ,גנוניטפעשעב עניד'תבש א טאהעג

 טירטס ירנעה ןיא ףסומ וצ תבש ןוא דנעבא גָאטיירפ ןעגניז וצ ןעוו
 ןופ רעקנעש ןעסיוועג א טימ טנאקעב ךיז רע טָאה ןעטרָאד ,?הוש

 -ַאד רעד ,ףלָאװ קנערפ ןעמַאנ ן'טימ ,טירטס רעטסעה ןוא סקעסע

 וצ ןעמהענ ןענוואד ן'דַאנ תבש ןעדעי םהיא טנעלפ רעקנעש רעניז

 .ןעגנוזעג םהיא ראפ רע טָאה ראפרעד ןוא גָאטימ וצ םייחא ךיז
 טעקאּפ רעד ןעמוקעגנָא זיא סע יו םעדכַאנ תבש םעד זיא רע ןעוו
 -עג םהיא רע טָאה רעקנעש ן'טימ לחוש ןופ ןעגנאגעג ןַאדנַאל ןופ

 -נַאל ןופ עּפורט יד ןעגנערברעבירא לָאז רע גאלשרַאפ םעד טכאמ
 -עננייא דלאב טָאה רעקנעש רעד .רָאטקעריד ןערעוו לָאז ןוא ןָאד
 ףיוא ךיילנ יקאט ןוא "סענזיב , עטונ א ןייז ןעק סָאד זא ,ןעהעז
 ,ןָאדנַאל ןייק ןעטראק-ספיש טכא טקישעגסיורא רע טָאה ןעגרַאמ

 העש עניד'?זמ א ןיא עפורט יד זיא םורא ןעכַאװ עכילטע ןיא

 -ילשעגבָא ,ןעסירענבָא ןעוועג ןענייז ןערַא טקא יד ,ןעמוקעגנַא

 ןיא .ךיש עטמירקענסיוא ןוא ןעשולעּפאק ענעכַארבוצ טימ ,ןעס
 ןעשיווצ .ןעיורפ ייווצ ןוא ןאמ סקעז ןעוועג ןענייז עּפורט רעד
 יד ןעשיווצ ןוא סקָאבולַאנ רעדירב יד ןעוועג ןענייז רענעמ יד

 .דלעפצנארק אנַאדאמירּפ יד ןעוועג זיא ןעיורפ
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 -עג רָאינעּפערטנא רעד טָאה גנולעטשרַאפ רעטשרע רעד ראפ
 רעטירד ןוא רעטייווצ ןעשיווצ ,טירטס עט4 ףיוא לָאה ןרוט ןעמונ
 -לָאק , יד ןערהיפוצפיוא ןערָאװעג ןעסַאלשעב זיא סע ןוא סוינעווע
 ךיז טָאה ץילב א יו ןוא ןעשיפא טזָאלענסיורא טָאה ןעמ ."אינוד
 עטמהירעב זא ,?אטראווק ןעשידיא ן'רעביא ןענַארטוצ טכירכַאנ יד
 -צנארק יורפ ,קָאבולַאנ ,? ,קָאבולַאנ ,מ : םעסירטקא ןוא ןערָאיטקא

 יו ךיוה יוזא טלהָאצעג טָאה ןעמ .רעסאוו הצמ יו טּפאכוצ ןעטעל

 .טעליב א ראפ ראלַאד ףניפ וצ

 עדנענלָאפ יד ןעשיווצ ןערָאװעג טלייהטרעפ ןענייז ןעלָאר יד
 -צנארק .סרמ ,קָאבולַאנ ,? ,קַאבולַאנ .מ : סעסירטקא ןוא ןערַאיטקא

 - ,ןאמייס ןוא רָאטקעּפס יורפ ןוא רעה ,דלעפ

 -עגבָארא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעטפערק יד זא ,סיוא טזייוו סע

 סָאד ןערהיפפיוא םוצ גונעג ןעוועג טינ ןענייז ןַאדנַאל ןופ םכארב

 ןעשיווצ ןעטפערק ןעכוז טפראדעג טָאה ןעמ ןוא ,קיטש עטנַאמרעד
 ןעמענ יד ןעשיווצ .דנאלסור ןופ ענעמוקענרעבירא גנאל טינ יד
 רעטשרע רעד ייב טלעיּפשענ ןעבַאה סָאװ ,רעלעיּפשיוש יד ןופ

 ןוא רעה ןופ ןעמענ יד רימ ןעפערט "אינודלָאק , ןופ גנורהיפפיוא

 ןעוועג טינ ןָאדנַאל ןיא לָאמ ןייק ןענייז ייז ןוא רָאטקעּפס יורפ

 םע, עיטראּפ רעטירד רעד טימ סעדא ןופ ןעמוקענ ןענייז ןוא

 ,"םלוע

 עסיורג ןייז ןוא טייברא ןייז ראפ םָאה יקספעשאמַאהט .ב
 עשיפא רעד ףיוא .גנוניולעב עטשרע יד ןענעירקענ ןיוש עינאראטס
 רעטסאמ-רעגניז רעטמהירעב טלעוו רעד זא ,ןעבעגעגנַא ןעוועג זיא

 ".ךאלעקבאב יד, ןעגניז טעוו יקספעשַאמַאהט סירָאב

 סָאד ןערהיפוצפיוא עהימ סיורנ ןעבענעג ךיז טָאה עּפורט יד

 טָאה ןעמ ,ןעבָארּפ טכאמעג טָאה ןעמ ,קאנק ןעצנאג ן'טימ קיטש

 ןעמונעגנעמאזוצ טָאה ןעמ סָאװ ,רַאכ ןעסיורג א טרידוטשעגננייא

 רעטלעּפָאד א ןעוועג זיא רעטסעקרַא רעד ,ןעלּפמעט עכילטע ןופ
 -ענ ןעמ טָאה רעטסיימלעּפאק א ,ןאמ 24 ןופ ןענַאטשעב זיא ןוא
 -ייד א ןעוועג סלָאמאד ןיא סָאװ ,רעטאעהט אילאהט ןופ ןעמונ
 "אמאהט טרידוטשעגנייא טָאה רַאכ ן'טימ ןוא רעטאעהט סעשט
 | .יקספעש
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 -יוהענ א ןעוועג זיא גנומיטש יד ,חרושכ ןעגנאנעג זיא ץלא

 -בא ןוא טדיילקעב ןעמ טָאה ןערָאיטקא יד .עניד'בוט םוי א ,ענעב

 "אה יקספעשאמָאהט ןוא סקָאבולַאג יד ,תולד םעד ייז ןופ טשיועג

 -רעפ טימ ןעזיירּפש ןעמונעג ןעבָאה ןוא סרעדניליצ ןעגָארקעג ןעב

 ןופ יו ןענייז ןעכיג ןיא ,לאטראווק ןעשידיא ן'רעביא ּפעק ענעסיר

 ןעזייוו עכלעוו ןעטילעטאס עטנאקעב יד ןעסקאוועגסיורא דרע רעד
 -ערד ןוא בָא טינ ייז ןופ ןעטערט ןוא ןערעטש םורא גידנעטש יז

 -בוט-םוי ,ןעביוהעג ןעוועג ןזיא ננומיטש יד .ייז םורא ךדיז ןעה

 ,לאנק א טרעהרעד ךיז טָאה םיצולּפ רָאנ ,גיד

 ןעוועג זיא סָאד ,לעמיה םענייר א ןופ ןעמוקעג זיא לאנק רעד

 טָאה שמש ן'הרהזה ןא ךרוד .גנולעטשרָאפ רעד ראפ געט עכילטע

 -ַאק רעד זא ,עּפורט רעד ןופ ןָאיצקעריד רעד ןעסיוו טזָאלעג ןעמ

 -גימע טאהט ןוא הטאר טימ ןעפלַאהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,טעטימ

 ,ןעהעז ייז ליוו ןעטנאר

 טָאה םידוהי עשטייד ןופ ןענַאטשעב זיא סָאװ טעטימַאק רעד

 דעד ןופ רעהעטשראפ עטשרע יד ךילדניירפ רהעז טינ ןעמונעגפיוא
 ןעבָאה רעהעטשראפ יד ןופ סרעדניליצ יד ןליפא .ענהיב רעשידיא

 ,טרהעקרעפ .םידוהי עכייר יד ףיוא טכאמעג טינ גנוקריוו ןייק

 ןעזעיוועג ןעפָא ךיז טָאה טעטימָאק ןופ רעדעילגטימ עגינייא ייב

 טקירד סָאװ לעכיימש א טינ רעבא ,ןעּפיל יד ףיוא לעכיימש א

 גידנעכעטש טהענ סָאו לעכיימש א רָאנ ,טייהנעדעירפוצ סיוא

 ,רעדעילנ עלא ןיא

 -שרע יד ,ענהיב רעשידיא רעד ןופ רעהעטשרַאפ עטשרע יד

 -ענּפָארא םיצולּפ ןעבָאה טסנוק עשידיא ןופ רעטיירּפשרעפ עט
 ןופ ענימ יד ןערָאלרעּפ ךיילג ןוא ,רעזענ ענעסירעפ ערעייז טזָאל
 .ןָאדדנוא-ראנ-טקוק

 ןוא סקָאבולאנ רעדירב יד ןופ ןענַאטשעב זיא ןָאיצקעריד יד

 ןעבָאה ןוא ענירג ןעוועג ךָאנ ןענייז יירד עלא ,יקספעשַאמַאהט
 .תומ תמיא טאהעג ארומ טעטימָאק ן'ראפ

 ןעסיורג ןעמונעג טלָאמעד טָאה טעטימַאק ןעטנארגימיא רעד
 ןופ גנָאטהעװ רעד ,רערעדנאוונייא יד ןופ ענאל רעד ןיא לייהטנא
 -קילגנוא יד ןופ לרוג רעד ,שירפ ןוא יינ ןעוועג זיא ןעמארגַאּפ יד
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 רעד ןיא ןעדיא ענעי וצ טרילעּפא קראטש טָאה רערעדנאוו עכיל

 .ןָאהט טנעקענ סעּפע ייז ראפ ןעבָאה עכלעוו ,אקירעמא רעיירפ

 ,ןעגעוו אצוי ןופ טינ ,טייקמיראוו טימ ןָאהטענ סע ןעבָאה ייז ןוא

 ןָאהטעג העוו ייז טָאה סע ?ייוו עקאט רָאנ ,ךיז ןענייפוצסיוא טינ
 -ָאה אפונ רענאקירעמא יד וליפא .רעדירב ערעייז ראפ ץראה סָאד

 יד ןופ לרוג ן'טימ טריסערעטניא קראטש טלָאמעד ךיוא ךיז ןעב
 טייו טינ ןענופענ ךיז טָאה טעטימָאק רעד ,רערעדנאוו עשידיא

 וצ ואוו רערעדנאוונייא יד ןעזעיוועג טָאה ןוא ,ןעדראנ ?סעק ןופ

 .הנידמ רעיינ רעד ןיא ךיז ןעדנעוו וצ ואוו ןוא ךיז ןערהעק

 -עננָא ןיא רעלעיּפשיוש עשידיא עּפורט יד זא ,טכירעב רעד

 -טימ יד ןוא ,טעטימָאק םוצ טכיירנרעד טָאה ,קרָאי וינ ןייק ןעמוק
 סָאװ ,ןעסיוו וצ גירעניינ ןערָאװעג ןענייז טעטימַאק ןופ רעדעילגנ

 ןענופעג ךיז ןעבָאה סע .ןעבעגנ וצ ךיז ןעביילק ייז רעקיטש ראפ

 -נודלאק , רעד ןופ טלאהניא םעד טסואוועג ןעבָאה סָאװ ,עכלעזא

 -לעצנייא עלא ןעבענעגרעביא טעטימָאק םעד טָאה ןעמ ןוא "אי

 קראטש ןערָאװעג זיא טעטימָאק רעד .קיטש םעד ןענעוו ןעטייה

 ןעטפערק עלא ןעדנעוואוצנָא ןעסָאלשעב טָאה ןוא טכארבעגנפיוא

 טינ זיא טעטימָאק םעד .רעקיטש יד ןעלעיּפש ןעזָאלרעד וצ טינ

 רעד ןיא טלעטשענסיורא ןערעוו ןעדיא סָאװ ,ןערָאװעג ןעלעפעג

 .טכיל עטכעלש א ןיא "אינודלאק,

 טרהיפ ןעמ סָאװ ,ןערָאװעג ןעלעפענ טינ זיא טעטימַאק םעד

 רעלדעּפ א ,ךאמצָאה א ראפ טמוק סע ןעכלעוו ןיא ,קיטש א ףיוא

 טכַאל ןוא שיראנ ךיז טכאמ ,קראמ ןיא םינוק יד טלעדניוושעב סָאװ

 טרניצ סָאװ עקרעפראוונעטראק א ענעדיא א ןוא ,ןעדיא ןופ ּפָא

 טָאה טעטימַאק רעד ,טנערברעפ ןערעוו ןעדיא ןוא זיוה א רעטנוא

 ַא ןיא ךאז אזא ןעלעטשוצראפ םשח ?לולח א זיא סָאד זא ,ןענופעג
 .םייח א ןעכאמ דיז ןעליוו ןעדיא ואוו ,דנאל

 גילדעוו ,טקנעדעג טעטימַאק ןופ רעדעילנטימ יד ןעכַאה יוזא

 יוזא ןעוועג ייז ןענייז רעביראד ןוא ,טלהעצרעד יקספעשַאמָאהט .ב
 ,קיטש אזא טלעטש ןעמ סָאװ ,זייב

 עננאל א ןעטלאהענ טָאה טעטימַאק םעד ןופ טנעדיזערּפ רעד
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 ייז טרהעלקרע ןוא ,ייז ט'רסומ'עג ןוא ןָאיצקעריד רעד ראפ עדער
 :ןעירשעגסיוא ךילדנע ןוא ייז ףיוא ךיז טרעזייבעג ןוא

 ,רנאלסור ןופ ןעבירטענסיורא ךייא ןעמ טָאה טסיזמוא טינג

 -היפ עכלעזא ראפ ןעביירט ךיוא אקירעמא ןופ ךָאנ דייא טעוו ןעמ

 "ןעדיא ןופ קזוח ןייק טינ ןעמ טכאמ ַאד .ןעגנור

 ןוא ןעטונ טימ טבורּפעג טָאה טעטימַאק ןופ טנעדיזערּפ רעד
 ייז טעוו רע זא ,טעשארטסענ ןערָאיטקא יד טָאה רע .ןעזייב טימ
 ןעדערנייא טפורּפענ ךיוא טָאה רע ןוא דנאלסור ןיא ןעקיש קירוצ

 ןעכאמ ןוא הכאלמ א ךיז ןענרעלסיוא רעסעב ןעלָאז ייז זא ,ייז

 א ףיוא יו טקוקעג םעד ףיוא ןעבָאה ייז רָאנ ,ןעבעל ןעגי'דובכב א

 טעטימָאק ןופ קעווא ןענייז ייז ןוא םידוהי עשטייד יד ןופ הרזג
 עטרעטשוצ ןוא ןעננונפָאה ענענַאלשוצ ,רעצרעה ענעכַארבוצ טימ

 | | . ,רענעלּפ
 וא ,ןעקַארשעג תמא ןא טימ ךיז טָאה ןָאיצקעריד ענירג יד

 -ָאיטקא עלא ןעמ טעװ הרזנ רעד ףיוא ןייז רבוע ןעלעוו ייז ביוא

 ,רערעייז ראינעּפערטנא רעד רָאנ ,דנאלסור ןייק ןעקיש קירוצ ןער
 טינ רָאנ ןיוש זיא טירטס סקעסע ןוא רעטסעה ןופ רעקנעש רעד
 זיא סע סָאװ ,טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו ןוא רענירנ ןייק ןעוועג

 יד רע טָאה ,טעטימָאק ןוא ןָאיצקעריד רעד ןעשיווצ ןעמוקענראפ

 טעוװ רע זא ,טרעלקרע ןוא ייז טניהורעב ןוא טסיירטעג ןערָאיטקא

 .עענש ןענירהַָאי א ראפ םעד יו ,טעטימַאק םעד ןערעה

 ,םירוסי טימ ןערָאװעג ןערָאבענ זיא גנולעטשראפ עטשרע יד

 -עטשראפ רעד ראפ ןעדנוטש ייווצ ,ּפעק ענעטלָאּפשוצ ןוא גָאטייװ

 -נעמ טימ ץראווש ןעוועג ?לָאה ןרוט םורא ןעסאנ יד ןענייז גנול
 -ָארשרעד ךיז טָאה ,שטייד א ,?לָאה ןרוט ןופ תיבה לעב רעד .ןעש
 ןָארדאקס א ,יײצילַאּפ ךָאנ טקישעג ןוא םלוע ןעסיורנ ן'ראפ ןעק

 טימ ןעטייברא ןעביוהעגנָא ןוא ןעמוקענ ףכית זיא ןעטסיצילַאּפ

 עשידיא ענירג יד ןוא (סעקוואלוב עניילק עכלעזא) "סבָאלק , יד
 פיקעלפ רענאקירעמא ן'רעביא ונייחהש טכאמענ ןעבָאה רעטייברא
 .  .םעט ןרעטיב ןייז טכוזרעפ ןוא

 ןופ םלוע םעד ןעטלאהעגבַא טינ ןעבָאה סעקוואלוב יד רָאנ

 זיא רעטאעהט ןעשידיא א ןופ רעדנואוו זייב רעד .ךיז ןעראּפש
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 .קָאר ןעיולב א ראפ ןעקעדשבָא ךיז לָאז ןעמ זא ,סיורג וצ ןעוועג

 -עלפ ןעטרילַאּפ ןוא (קער עיולב ןענַארט ןעטסיצילַאּפ רענאקירעמא)
 ןעבָאה ?ללָאה ןרוט םורא סאג יד טרעגאלעב ןעבָאה סָאװ יד .ליק
 ייז לייוו ,רעטאעהט ןיא ןעמוקוצניירא ןעפָאה טנעקעג טינ וליפא

 רָאנ ,ןענירק טינ ןעטעליב ןייק ןיוש ןעק ןעמ זא טסואוועג ןעבָאה

 רשפא ,רעלעיּפשיוש א ןופ קילב א ןעּפאכ וצ טפַאהעג טָאה ןעמ

 יו ,קילב א ןעּפאכ ןענעק טעוװ ןעמ ןוא ןענעפע ריהט א ךיז טעוװ

 גנאלק א ןעּפאכ ןענעק ןעמ טעוװ רשפא ,גינעוועניא סיוא טהעז סע

 ןאוו ,ץאלּפ א ןעבעל ןעהעז ןעק ןעמ סָאװ עלאמ ,ןעגניז םעד ןופ
 | ! לָאמ ןעטשרע םוצ קיטש עשידיא א טלעיּפש ןעמ

 רעד ןעטימ ןיא ןוא ,ןעניוושעג טינ ךיוא טָאה טעטימָאק רעד

 -יורג עכילטע ןעזעיוועג םיצולּפ ךיז ןעבָאה ללָאה ןרוט םורא המוהמ

 ךיז טלעטשענבָא ןוא ןעווענאבאראב ןוא ןעפייפ א טימ ןענעוו עס

 ןעזעיוועב ןעגעוו יד ףיוא ךיז ןעבָאה ךָאנרעד .סאג ןעגאר יד ףיוא
 טרעלקרע ןוא עטלעמאזרעפ יד וצ טדערעג ןעבָאה עכלעוו סרענדער

 ן'ראפ ןיא גנולעטשרָאפ יד הּפרח ןוא עדנאש א ראפ סָאװ ,ייז

 ןהענוצ ניהור ךיז לָאז ןעמ ,םלוע םעד ןעטעבעג ןוא קלאפ ןעשידיא

 ןעגנולעטשרַאפ ערעייז ןוא ןערָאיטקא יד ןעקנעש טינ ןוא םייח א

 .טייקמאזקרעמפיוא עטסדנימ יד

 וליפא ךיז טָאה ןוא רעטייוו ךָאנ ןעננאנעג זיא טעטימַאק רעד

 רעד דחוש ןעבענ וצ לעטימ ן'סואימ ַא ראפ טלעטשענבָא טינ
 .ןעניישרע טינ לָאר רהיא ןיא לָאז יז זא ,אנַאדאמירּפ רעניצנייא
 -אמירּפ רעד ,דלעפצנארק ,רמ ןעפור טקישעג טָאה טעטימָאק רעד

 זא ,ראלַאד טרעדנוה רַאּפ א םהיא ןעטַאבעגנָא ןוא ןאמ סאנָאד

 רעד ףיוא ענהיב רעד ףיוא ןעניישרע טינ לָאז דלעפצנארק יורפ
 ,גנולעטשרַאפ רעטנַאמרעד

 טָאה סע .נונעג טינ ןעוועג ןיא ןיילא ןעניישרע טינ רעבָא

 -ורט יד ןעלהעצרעד טינ םעד ןענעוו לָאז יז זא ,טרעדָאפעג ךיוא ךיז

 -עוו ןעכוזוצבא טייצ ןייק ןעבאה טינ ןעלָאז ןערָאיטקא יד ידכ ,עּפ
 .ץאלּפ רהיא ןעמהענרעפ ןענעק לָאז סָאװ ,זיא סע ןעמ

 ןעוועג גנולעטשרַאפ רעד ראפ ןעמ זיא ןעסילוק יד רעטניה

 ךיז טָאה רענייק זַא ,טלעמוטוצ ,טעיַאמשרעּפ ,טעוועבאהרעפ יוזא
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 טָאה ןעמ ןעוו טשרע ןוא .טלהעפ אנאדָאמירּפ יד זַא ,טּפאכעג טינ

 ןיא טּפאלקעגנָא טָאה ןעמ ןוא ננאהרָאפ םעד ןעביוהפיוא טפראדעג

 ןעמ ןוא טרעפטנעעג טינ טָאה יז ןוא ריהט ןיא עבָארעדראנ רהיא

 ךיז ןעבָאה ,ןעוועגנ טינ ןעטרָאד ןיא יז ןוא נינעוועניא ןיירא זיא

 -אטס טקישענ טָאה ןעמ ,סיפ יד ןעניובעגרעטנוא עּפורט רעד ייב

 ליפא ךיז טָאה רענייק ,ַאטינ רָאנ ,ןעכוז רהיא ןעמונעג ,ןעטעפ
 ,ןעהעזעגנ רהיא טָאה ןעמ זא ,ןענָאמרעד טנעקענ טינ

 םלוע רעד ןוא ןיינ ןענַאלשעג טָאה רענייז רעד ןעוו טשרע

 ןערָאטקעריד 'ד ןענייז דלודעג יד ןערָאלרעפ טָאה רעטאעהט ןיא

 -:ִא ךיז טָאה יז ,םייהא אנָאדאמירּפ רעד וצ ןערהָאפעגקעװא

 טנַאזענסיױא ןאמ רעד טָאה דלאב רָאנ ,קנארק טכאמעג סגנאפ

 טָאה ףֶלֶאו קנערפ זא ,טלהעצרעד יקספעשַאמָאהט .ב .דוס םעד

 -רעדינא ןוא רעטסייט םעד ןעמונענסיורא .,עלָאּפ יד טרעסאקרעפ

 -קעווא זיא אנַאדָאמירּפ יד ןוא ןמוזמ ראלַאד טרעדנוח יירד טנעלענ

 .רעטאעהט ןיא ןערָאטקעריד יד טימ ןערהַאפעג

 רעסיורנ רעד רָאנ : טעּפש ןערָאװעג ןיוש זיא רעבָא ?לייוורעד

 -אעהט ןופ קעווא זיא ןוא נידנעטראוו ןערָאװעג דעימ זיא םלוע

 .רָאכ רעד ןֹוא רעקיזומ יד ןעננאנענקעווא ךיוא ןענייז סע ,רעט

 טרהעקעג ןעבָאה ייז ןוא ענעסיברעפ יד ןעבעילבענ רַאנ ןענייז סע

 | ,רעטאעהט ןיא טלעוו א

 טינ אנָאדאמירּפ יד טָאה רָאכ א ןהָא ןוא רעטסעקרַא ןא ןהָא

 רעד ,יירשעג רעד ,לעמוט רעד ,ענינעשימ יד ןוא ,ןענניז טלָאװעג

 ךָאנ ןערָאװעג ןיא ענעבעילברעפ יד ןעשיווצ םראיל רעד ,רעדליּפעג

 דר ץנאג ןעננאנעגוצ טינ ךיוא זיא ןעסילוק יד רעטניה ,רעסערג

 -סיוא ץראה רעייז ןעבָאה עּפורט רעד ןופ רעדעילגטימ יד ,גיה

  טינ ךיוא טָאה טייז רהיא ןופ יז ,אנַאדאמירּפ רעד וצ טזַאלענ

 -ליׁש א ,יירעלדיז א ןעביוהעגנָא ןעטרָאד ךיז טָאה סע ןוא ןעניוושעג

 תולוק יד ,תומרח ןוא תוללק ענעבעילקענבָא עמאס יד טימ יירעט

 -עננעמאזוצ ךיז ןעבָאה רעטאעהט ןופ ןוא ןעסילוק יד רעטניה ןופ

 טזומענ טָאה ןעמונעג טינ ל?ייהטנא ןייק טָאה סָאװ רעד ןוא טשימ

 | ..ןעפיולטנא
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 ןוא געלשעג א טימ טגידנעעג ךיז טָאה גנולעטשרַאפ יד
 .לאדנאקס

 רעטשרע רעד ןענעו יקספעשאמַאהט .ב טלהעצרעד יוזא

 ןוא "ךאלעקבאב יד, ןעננוזעג טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,גנולעטשרַאפ

 -ענ ייברעד זיא רע זא ,ןייז טינ ?עפייווצ ןייק רעביראד ןעק סע

 | .ועוו
 ףיוא טלעיּפשענ ןעבָאה סָאװ ,ןערָאיטקא ערעדנא יד רעבָא

 ךס א ,סרעדנא רַאנ השעמ יד רעביא ןעבינ גנולעטשראפ רענעי

 | ,רעשיאַאזַארּפ ןוא רעכאפנייא

 ןעטעליב יד ףיוא שינעּפאכסיוא עסיורג ןייק זא ,ןענָאז ייז
 -ענ טינ ךיז טָאה סע זא ,רעכיז ןעקנעדעג ייז ןוא ,ןעוועג טינ זיא

 -םופ א ראפ ראלַאד ףניפ ןעלהַאצ וצ ןלעב רעניצנייא ןייק ןענופ

 -עג ייז .טעטּפיוהעב יקספעשאמַאהט .רמ יו טעליב ןעניטנעס ניצ

 ,ללָאה ןרוט םעד טרעגאלעב יוזא טָאה ןעמ זא ,טינ ךיוא ןעקנעד
 -נעלא .טיײלסילַאּפ ןָארדאקס א ןעפורסיורא טפראדעג טָאה ןעמ זא

 רעד זא ,ענעביוהעג אזא טינ ןעוועג עמהאננייא יד זיא סלאפ

 -ירּפ רעד ראלַאד טרעדנוה יירד ןענעלסיורא לָאז ראינעּפערטנא

 רָאנ טינ רעלעיּפשיוש א ייב ךיז טכָאװ ןעטייצ ענעי ןיא ,אנַאדאמ
 טנעקעג טלָאװ רע רָאנ ,דלענ עמוס אזַא ןופ ּפָאק רעד טהערדרעפ

 ךיז טָאה דלעפצנארק יורפ .קערש ןופ פאלק ץראה א ןעגנעירק

 יז ןוא ,נירעזייה ןעווענ עקַאט זיא יז רַאנ ,קנארק טכאמענ טינ

 ,טינ ייז ןעקנעדעג ךיוא .ןענניז טנעקענ טינ דנעבא םענעי טָאה

 -נונננערטשנַא עכלעזא ןעכאמ לָאז טעטימָאק ןעטנארגימע רעד זא

 *?.אינודלָאק , רעד ןופ גנורהיפפיוא יד ןערעטש וצ ןעג
 טלהַאצעב ךיז טָאה גנולעטשרָאפ עטשרע יד זא ,זייוועב סלא

 -ערטנא רעד סָאװ ,טקאפ רעד זיא ,טעטראוורע מָאה ןעמ יוװ רענרע

 ןייק ךיִנ יוזא טָאה רע ןֹוא נידנעהבָא ןערָאװעג ךיילנ זיא ראינעּפ

 זיא ךילנעזרעּפ רע םנה ,ןעמונעגרעטנוא טינ גנולעטשרָאפ עטייווצ

 א טרעיודעג טָאה סע .רעטאעהט ןעשידיא ןיא טכַאקרעפ ןעוועג
 -רעטנוא וצ טלעטשעגננייא רעדעיוו ךיז טָאה רע זיב טייצ עשביה

 .ןעננולעטשראפ ערעדנא םיפתוש טימ ןעמאזוצ ןעמהענז

 -עיורט טנידנעעג ךיז טָאה גנולעטשרַאפ עשידיא עטשרע יד יצ
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 ןייק --- םוקילבוּפ םעד בעילוצ רעדָא ,רעלעיּפשיוש יד בעילוצ גור
 .תוכס זיב ןעוועג טינ ןיוש ןענייז ןעגנולעטשרַאפ עשידיא ערעדנא

 ןעכאמ וצ טגאוועג טינ רָאטקעריד ןייא ןיוש טָאה רעבָא טציא

 ייווצ ךָאנ טכוזענבָא טָאה ,ףלָאװ קנערפ ןוא גנומהענרעטנוא ַאזַא

 ןוא טירטס דרַאיַאב ןופ בצק א ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ,םיפתוש

 -עטשראפ עניד'בוט םוי יד ראפ תונכה עלא טכאמעג טָאה ןעמ

 .ןעגנוק

 -עדנעטיידעב ןֹוא ערעסערג א ןערָאװעג טציא זיא עּפורט יד

 -וקענרעבירא רעמוז ןעטימ ןיא ןענייז סָאװ רעלעיּפש יד וצ :ער

 -ייז סָאװ ,ןעטנאטעליד רהעמ ןענַאטשענוצ ןענייז ,ןָאדנַאל ןופ ןעמ

 -ַאטשעב טציא זיא עינאּפמַאק יד ."םלוע םע, ן'טימ ןעמוקעג ןענ

 ; ןענַאזרעּפ עדנענלַאפ יד ןופ ןענ

 ,יורפ ןייז ןוא רַאטקעּפס ,קַאבולַאנ ןארימ ,קָאבולַאג ןָאעל
 רעטסואוועב רעד טינ) ןייטשנרעב ,יקסראיאב ,םולבנעזָאר ,יקסראב

 .יקספעשאמָאהט .ב ןוא קינּפושז ,ןָאמייס ,(ןייטשנרעב רעקימָאק
 ףיוא קחוד א ןעוועג ָאד זיא ,לעטעצ םעד ןופ ןהעז ןעק ןעמ יו

 .ב .ןעלָאר ןעיורפ ןעלעיּפש טזומעג ןעבָאה רענעמ ןוא ,ןעיורפ
 -יורפ ןיא ןעניישרע וצ ןעביוהעגנָא טלָאמעד טָאה יקספעשאמָאהט

 .ןעלָאר ןע
 ןעביוהעגנָא טשרע טלָאמעד ךיז טָאה יקספעשאמָאהט יוװ יוזא

 טפראדעג סגנאפנַא ןעלָאר יד ןעמ טָאה ,ענהיב רעד ףיוא ןעזייוו וצ

 -ַארּפ יד ןעפראווסיורא טסייה סָאד ,ןעדיינשוצ םהיא ראפ לעיצעפס

 םעד ןיא יורפ יד סָאװ ,ןערעמונ יד ןעגניז רָאנ לָאז רע ןוא אז
 .ןענניז טפראדעג טָאה קיטש

 ןופ רעקיטש עטלא יד תוכס ןופ ךָאוו יד ןעמ טָאה טלעיּפשעג

 ,"רעטכַאט ענזירּפאק, ,"אינודלַאק , :ראוטרעּפער סנעדאפדלָאג

 ןעמ טלאה בוט םוי ןופ תוכז ן'טימ םנה ןוא "לעקינייא ןוא עבָאב,

 בוט םוי רעד וליפא ַאד טָאה ,רעטאעהט א ןיא טייצ עננאל א דיז

 זיא תוכס ןופ ךאוו רעד ראפ חסנכה יד ןוא ןעפלָאהעגנ טינ ךיוא

 ןוא דלעג ןערָאלרעּפ ןעבַָאה ןערָאטקעריד יד .ענירעיורט ַא ןעוועג

 -ייז ןערָאיטקא יד ןוא ,רעטאעהט ןופ טלעסיירטענבָא ךדיז ןעבָאה

 ,טלעטשענסיוא ןעבעילבעג ןענ
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 - ךָאנ ןיא קרָאי וינ טדָאטש יד יו יוזא ,ןעהעזעגסיוא טָאה סע

 ןוא רעטאעהט שידיא א ןעבָאה וצ הנרדמ רעד וצ ןעסקאוורעד טינ

 ,וצרעד ןעמוק טעוו יז זיב ןרעטייל רעהירפ ךָאנ ךיז ףראד יז

 םעד ןעריסערעטניארעפ וצ ןעגנולעג ן'קָאבולַאג זיא ךילדנע |
 םהיא טימ טָאה ןוא "ןעדראג ירעואב דְלֶא  םעד ןופ רעמיהטנעגנייא

 נאטיירפ ןעדעי ךָאו א לָאמ ייווצ ןעטרַאד ןעלעיּפש וצ טכאמענבא

 טקארטנַאק א טכאמעג טָאה קאבולַאנ .עעניטאמ תבש ןוא דנעבא

 -אלּפ לעיפ יוזא ךָאנ טָאה ענהיב עשידיא יד ןוא ,רהָאי יירד ףיוא

 ןיא ,םייה עניטכיר ןייק טינ ביוא ןענירקענ ךיז ןרעטאמ ןוא ןעגנ |

 םיבשות עשידיא רעקרָאי וינ יד .םייה א ןופ ןעטַאש א תוחּפה לכל

 טריסערעטניא ךיז ןעבָאה סָאװ ,םירנ טנַאזענ רעניטכיר רעדָא

 ואוו ןוא ןעוו ,טסואווענ טציא ןעבָאה רעטאעהט ןעשידיא ן'טימ

 טָאה "ןעדראנ ירעואב דלֲא, רעד .קיטש עשידיא א ןהעז ןהענ וצ

 סָאד ,תוכס ךָאנ ייווצ םישדח א רעקיטש עשידיא ראפ טנעפעעג ךיז

 ,1882 ףוס טעמכ טסייה

 טלעיּפשענ טָאה סָאװ ,עניבלעז יד ןעוועג זיא עינַאּפמָאק יד +

 רהעמ טלהיפענ ךיז ןעבָאה ןערָאיטקא יד ןעוו טציא ןוא תוכס

 -נא סעּפע ןעגעוו ןעטכארט וצ ןעביוהעגנָא ךיוא ןעמ טָאה שימייה

 ן'טימ עבָאב , ,"קירדנעמש , ,"אינודלאק , ץוח א רעקיטש ערעד

 רַאּפ ַא טימ טכאמעג רעכייר ראוטרעּפער םעד טָאה ןעמ ."?עקינייא

 "ץירּפ רעשידיא , ,"הבושת לעב , רעד יוװ ,ןעסעיּפ סעשטיוועקייש

 רענייא ןענופענ ךיז טָאה ןערָאיטקא יד ןעשיווצ .ןעכיילנ סָאד ןוא

 -קא רעד ןעוועג זיא סָאד .ןעסעיּפ ןעבעירשענ ךיוא טָאה רעכלעוו

 יד עינאּפמַאק רעד ראפ ןעבירשעגנָא טָאה רע ןוא ,יקסראב רָאיט
 ,"םארנַאּפ רעד , ןוא "עניניזנהאוו יד , ; ןעסעיּפ

 -רע ,אזא ןעוועג זיא ."עניניזנהאוו, רעד ןופ טלאהניא רעדי

 ןייז .דיא רעגראק ,רעכייר א טנהָאװעג טָאה דנאלסור ןיא ץעג

 / *רעפ סע .רעלטסניק א ןצבק א ןיא טבעילרעפ ךיז טָאה רעטכָאט

 ליוו רע ןוא ךודיש םעד ןענעג זיא רעטָאפ רעד זא ,ךיז טהעטש
 רעטכַאט יד .ףרואווסיוא ןעכייר א סעּפע ראפ ןעכאמ הנותח רהיא

 א ןיא רהיא טראּפשרעפ רעטָאפ רעד ןוא םהיא ןענענ ךיז טלעטש/
 רעלטסניק רעד רעטבעילעג רהיא .עגושמ ןעטרָאד טרעוו יז ,ףרָאד
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 טכאמענ ךיז טָאה רע ןעוו ןוא םייחה רעד ןופ ,ע ,הָאפעג קעווא זיא

 רע טָאה ךייר ןערָאװעג זיא ןוא טלעוו רעד ןיא ןעמָאנ ןעסיורג א

 עטבעילעג ןייז ואוו ןענופעגסיוא טָאה ,םייח א טרהעקענ קירוצ ךיז

 רעטנוא טָאה רעטאפ רעד .טאהעג הנותח רהיא טימ טָאה ןוא זיא

 -ַָאלרעפ ךיוא טָאה ,ןענעמרעפ ןעצנאנ םעד ןערָאלרעּפ טייצ רעד

 יד רעביא ןעננאנעגמורא רע זיא רעדנילב א ןוא ןעגיוא ענייז ןער

 -כָאט ןייז וצ .ןעמוקעגוצ ,גידנעסיוו טינ ,רע זיא לָאמ ןייא .רעזייה

 ןץ'רעטנוא דעיל-לעטעב א ןעגניז ןעמונעג טָאה ןוא גנונהַאו סרעט
 טנעקרעד ןוא בוטש ןיא ןעמונעגניירא םהיא טָאה יז ,רעטסנעפ

 -ענ ןוא םיריױטקַאד ןעפורעג טָאה ןעמ ,רעטַאפ רהיא םהיא ןיא

 | ,גידנעהעז רעדעיוו םהיא טכאמ

 נינעו טינ טָאה רעקיטש עניזָאד יד ןופ רעסאפרעפ רעד

 עטנַאמרעד יד ןעבעירשעגנָא טָאה רע סָאו ,טימרעד טריצלַאטש

 רעד ייב ננוניטפעשעב ןייק טאהעג טינ טָאה רע ןעוו ןוא ,ןעסעיּפ

 ענייז ףיוא ןוא ךיז ראפ יירעדיינש ייב טייבראעג רע טָאה ענהיב

 רעדיינש א זיא רע זא ,טקורדענ ןעוועגנ זיא סע ואוו ,ךאלטראק

 טָאה ןעבראפ ןוא ןעסערּפ ,ןעטכיררעפ םוצ םידנב טמהענ רע ןוא

 רעד ןופ רבחמ רעד זיא רע זא ,ןעבענוצנא טלהעפרעפ טינ ךיוא רע

 ."םָארנַאּפ , םעד ןוא "עניניזנהאוו,

 ץ'טימ טינ תוכייש םוש ןייק טָאה "םארנַאּפ , רעד ,זתובשחמ

 .ןעבעירשעגנָא רעטעּפש טָאה ןידרָאנ ,י סָאװ "םארנַאּפ ,

 רעכוזעב רעטאעהט יד יוזא יו ,טנאסערעטניא ךיוא זיא סע

 .ןעלעיּפש ן'פיוא ןוא ןערָאיטקא יד ףיוא טקוקעג טלָאמעד ןעבָאה

 םעד ןיא "הבושת לעב, םעד טרהיפענפיוא טָאה ןעמ ןעוו

 ןופ ןאמרעננוי א טלָאמעד ,רָאטקעּפס ןוא ",ןעדראנ ירעואב דלא,
 ,עלָאר לעטיט רעד ןיא ןענעישרע זיא ,רהָאי גיצנאווצ ןוא עכילטע
 עהייר רעטייווצ רעד ןיא ענעדיא א ןעביוהענפיוא םיצולּפ דיז טָאה

 טינ ךיז וטסמהעש יוװ ,חרת רעטלא וד ,יעה, : ןעירשעגסיוא ןוא
 ױזַא ךיז ןעכַאמ וצ ,ןערהַאי ענייד ןיא ! זלאה ןעטייוו ןייד ןיא

  שעראנ יוזא ךיז זעכאמ ייז זא ,סעקענש עגנוי יד ,אלימ ! שערַאנ
 פיוא םופ א טימ ןיוש ,וד רעבא ,ךאלנניא יו רהעמ טינ ןענייז
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 יפ !לכש רהעמ ןעבָאה וצ טייצ ןיוש זיא ריד ראפ ,טייז רענעי

 "! ןערעוו וטסלָאז !

 -בוּפ ןופ עסאלק עסיוועג א סָאװ טָא ,"שעראנ ךיז ןעכאמ,
 ןעשנעמ עלענַאיסעּפַארּפ .רעטאעהט ןיא ןהעז ןעננאנעג זיא םוקיל

 -רעד ןעק םלוע רעד ןוא תויועה עסיוועג ןעכאמ ,שעראנ ךדיז ןעכאמ

 וצ בעיל טּפָא טָאה שנעמ רעטסַארּפ א .,ןעבָאה האנה ,ןעכאל ייב

 סָאװ ,ראפרעד סָאד זיא רשפא ,שעראנ ךיז טכאמ ןעמ יוװ ןהעז
 -אמ שיראנ רָאנ ,ןעגיוא ענעגייא ענייז ןיא ףיוא םהיא טביוה סָאד
 ראפ טינ רעבָא ,םיצקש עננוי ,ךאלנניא ראפ רָאנ טסאּפ ךדיז ןעכ

 -- ףךוז טרימירנ רעלעיּפש א זא ,דרעב עסיורנ טימ ,ןעדיא ערעטלע

 -קא יד ןעבָאה טייצ רענעי ןיא .ןענַאטשרעּפ עלא טינ ןעבָאה סָאד
 ענהיב רעד ףיוא ןָאהט וצ ךיז ןעביולרע טרַאטעג טינ ךיוא ןערָאיט

 ןעמורפ א ןופ ןעלהיפעג יד ןערהירנא ןעק סע סָאװ סניוזא סעּפע

 לֶאז רָאיטקא רעד זא ןעמוקרָאפ לשמל ןעק קיטש א ןיא .ןעדיא
 א ןעסיירפיוא ןעפראד לָאז רע רעדָא ,ּפמָאל א ןעדניצנָא ןעפראד

 נאטיירפ טלעיּפשעג טָאה ןעמ יװ יוזא ןוא ,ןעכיילנ סָאד ןוא ףעירב

 םעד ןופ ?ייחט א ןערָאװעג ןעלעפענ טינ טלָאװ סָאד ןוא טכאנ וצ

 ןעסָאריּפַאּפ ןייק ,ןעדיימוצסיוא טכוזעג סע ןעמ טָאה ,םוקילבוּפ

 { טננאלרעד ןעמ טָאה ףעירב א ,טרעכיורעג טינ רָאנ ןעמ טָאה

 -רָאפ רעד רעדייא ןעדנוצעגנַא ןעמ טָאה ּפמָאל א ןוא ןעטנעפעעג

 .ןעביוהעגנפיוא ךיז טָאה גנאה

 עט'תיבה לעב יד יו ,רָאפ טמוק "םד תלילע , עסעיּפ רעד ןיא
 סָאד ןעשעלרעפ םהיא טסייה ןוא תרשמ ןעשיונ םעד ןיירא טפור

 ךיז טָאה ,ענהיב רעד ףיוא ןעהעשענ זיא סָאד יוװ ,ךינ יוזא .טכיל

 ; םוקילבוּפ ןופ לוק רעזייב א טרעהרעד

 אזא ןערָאװעג סע וד טזיב ןעוו ! ןאמ הרבח ,יעה ,יעה ---

 ? אה ? םייה רעד ןופ טנהָאוװעג וצרעד טזיב וד ? גנוי "רעטרַאמפ,
 | ! ולאה ןעטייוו ןייד ןיא ךיז םהעש

 .ענהיב רעד ןופ רָאיטקא רעד טרעפטנעעג טָאה ! אש ,אש ---

 ןעשעלסיוא געמ יונג א ןוא תרשמ רעשיונ א טציא ךָאד ןיב ךיא ---
 .תבש םוא טכיל א

 ןעכילניואווענ םעד ץוח א זא ,ןעגנירד ךיוא ןעמ ןעק ןופרעד
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 ןופ ןענייז ,רעטאעהחט ןיא טכַאקרעפ ןעוועג זיא סָאװ ,טנעמעלע
 ןוא ,ןעשנעמ ערעמירפ רעטאעהט ןיא ןעמוקעג ךיוא טייצ וצ טייצ

 ןיירא רעפעיט טגנירד רעטאעהט ןעשידיא א ףיוא ןעגנורעדָאפ יד
 סע .זיירק ןערעסערגנ א םורא טּפאכ ןוא עסאמ רעשידיא רעד ןיא

 -רָאד ןעניפעג עכלעוו ,עכלעזא רַאנ טינ רעטאעהט ןיא ןיוש ןעמוק

 "עב סעּפע ךָאנ סינעקנייב רעייז ראפ גנולעטשנעדעירפוצ א ןעט

 ןיא ןעליוו עכלעוו עכלעזא ךיוא ןעמוק סע רָאנ ,סרעכעה ,סרעס
 סינעהערדּפָאק ,ןענראז ,תונאד יד עלייוו א ןעסענרעפ רעטאעהט

 ןייא ןיא ןעהעג ןענַאז ןעמ ןעק ייז ייב ןוא ;ןעבעל ןערעווש םעד ןופ

 -אעהט ןיא ןערעה ייז סָאװ סיורא ןעטייווצ ןופ ןוא ןיירא רעיוא

 -ַארטוצסיורא ,רעטאעהט ןופ סעּפע ןעשאנ וצ טינ ןעהעג ייז ,רעט

 רעטאעהט ןיא ןעציז ייז תעשב ןעליוו ייז ,ןעטרָאד ןופ סעּפע ןעג

 א ןעזָאלסורא ןוא ךאל א ןעבענ וצ טייקכילנעמ יד ןעבָאה

 .ןעדייל סָאװ עלא טימ עיהטַאּפמיס ןיא רהערט א ךיוא ןוא,ץפיז
 ננורעדַאפ יד רהעמ ץלא טיירּפשרעפ זייווכעלסיכ טרעוו ױזַא

 רעסערג ץלא טרעוו םוקילבוּפ סָאד ןוא רעטאעהט ןעשידיא א ףיוא

 .רעסערג ןוא

 -ידיא א ףיוא גנורעדַאפ יד סָאװ ,םעד ףיוא גידנעקוק טינ רָאנ

 ,ןעסאמ יד ןעשיווצ טיירּפשרעפ רהעמ ץלא יז טָאה רעטאעהט ןעש

 טנעקעגנ טינ "ןעדראג ירעואב דלא, םעד ןיא עּפורט יד ךיז טָאה

 -ילבוּפ סָאד גידלוש ןעוועג טינ ןיוש זיא רעבא םעד ןיא .ןעטלאה

 .אפוג רעלעיּפש יד רָאנ ,םוק
 ייווצ יד ןופ ,טכאמענ טינ טלָאמער ייז ןעבָאה ןעקילג ןייק

 יד יו רהעמ טינ רשפא טאהעג ןעמ טָאה ךָאו א ןעלעיּפש לָאמ

 א ןיא ןעטייברא ןעלָאז ייז ןעוו טנעידרעפ ןעטלָאװ ןערָאיטקא

 טינ טלַאמעד ךיז ןעמ טָאה ןעטסנעידרעפ ערעסערג ןייק .קירבאפ

 וצ טניואוועג ןעוועג טינ ןענייז ןערָאיטקא יד ןוא ,טלעטשעגרַאפ

 זיב ןערהָאי עננאל ןוא עננאל טרעיודענ טָאה סע .תוסנכה עסיורנ

 -רעפ ,ןוא דלעג ןיא ןעדָאב וצ ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה ןערָאיטקא

 יד רעבא זיב .גנאל טינ רָאנ ןערָאװעג סָאד זיא ,גיסעמסינטלעה

 יסיורא קראטש ןערָאיטקא יד ןענייז ןעמוקענ זיא טייצ עכילקילנ

 א ךָאנ ןוא ענעי טָאה רָאיטקא רעסיוועג א .ןערָאװעג ןעניוצעג
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 יד ; ןעדָאירעּפ יירד ןיא טלייהטעגננייא טייצ ענידרעטעּפש א לעיפ

 ןעלַאװשעג ןופ עדאירעּפ יד ,רעננוה ראפ ןענכעּפ ןופ עדאירעּפ

 ,רעגנוה ראפ ן'רנּפ ןופ עדאירעּפ יד ןוא רעננוה ראפ ןערעוו
 טכארבעגניירא טָאה רעטאעהט סָאד סָאװ ,לעסיב ן'טימ רָאנ

 ךָאנ ןיא טייצ רענעי ןיא ,ןעלייהטוצ טנעקעגנ טינ ךיז ייז ןעבָאה

 ןופ טרעוו םעד ןעצאשבָא גיטכיר לָאז רָאװ ,ןעוועג טינ ןָאינוי ןייק

 וצ טגיטכערעב זיא רעדעי לעיפ ,ןעמיטשעב ןוא רעלעיּפש ןעדעי

 -עב וצ טייצ טאהעג טינ ךיוא ךָאנ טָאה םוקילבוּפ סָאד .ןעגעירק

 טנעמסידָאלּפא ןעדעי ראפ ןוא ,רעפעב םהיא טלעפעג רעוו ,ןעמיטש

 ,ט'הנעט'עג טָאה רעדעי .,ןעסירעג ךיז ןעמ טָאה ןעלאפעג זיא סָאװ
 םהיא רָאנ זא ,רעטאעהט סָאד רע טּפעלש סעציילּפ ענייז ףיוא זא

 טמוק ראפרעד ןוא רעטאעהט ןיא רעכוזעב ןעמוק ןעקנאדרעפ וצ

 ,תיבה לעב א ןערעוו טלָאװענ טָאה רעדעי .העד עטסערנ יד םהיא

 ןעגעג ןעוועג ןענייז ערעדנא עלא ןוא רעקאנק רעד ,רעכאמ רעד

 עפורט רעד ןיא ןענייז דלאב זא ,וצרעד טרהיפעג טָאה סָאד .םהיא

 זיא עינַאּפמַאק יד ןוא ןעטפערק עלענָאיציזַאּפָא ןערָאװעג ןעפאשעב

 .ןערענאל עכילדנייפ ףיוא ןערָאװעג טלייהטוצ

 טלייהטענבָא רעטָאפ ס'יקספעשאמאהט ךיז טָאה ןעכינ ןיא

 -טנא "רעטאעהט לענַאשענ , םעד ןעמונעג טָאה ןוא עּפורט רעד ןופ
 יקספעשאמאהט חסּפ ",ןעדראנ ירעואב דַלַא, םעד רעביא ןעגעק

 רעד ןיא טָאה ,םלוע םע ן'טימ ןעמוקעג זיא רעכלעוו

 -אעהט ןעלעיּפש וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ סָאװ ,טייצ רעצרוק

 ןעמאזוצ ןוא ענהיב רעד וצ רעטכעט ייווצ ענייז ןעווענ ךנחמ רעט

 -פערק יירד טאהעג ןיוש רע טָאה יקספעשאמָאהט .ב ןהוז ןייז טימ

 יד .עּפורט עבלאה א יוװ ,טונ יוזא טעמכ ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןעט

 חסּפ .ןעקירבאפ יד ןיא טכוזענבָא ןעמ טָאה עּפורט ענלאה רעדנא

 ן'טימ עסעיּפ א ןעבעירשעגנָא ןיילא טָאה יקפפעשאמַָאהט

 םיוק ךיז טָאה עפורט ןייא ביוא רָאנ ,"עיציזיווקניא יד , ןעמָאנ

 טינ ץאלּפ ןייק סיווענ סרעטאעהט ייווצ ראפ זיא ,ןעטלאה טנעקעג

 רָאנ ,םימי רוציק טאהעגנ טָאה רעטאעהט לאנאשענ רעד .ןעוועג

 ןעזיוו וצ ןעבױהעגנָא טָאה "ןעדראנ ירעואב דלֲא , רעד דיוא

 ,רעדעילגטימ יד ןעשיווצ יירעסייר רעד ץוח א .הסיסג ןופ םינמיס
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 רהעז ךיז ןערהיפוצפיוא ןעביוהעגנָא ןערָאיטקא רַאש א ןעבָאה
 ַא ןענעירקענ טָאה רעטאעהט רעד ,ןעסילוק יד רעטניה טכעלש
 וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעשנעמ ענידנעטשנא ןוא ,ןעמַאנ ןע'סואימ

 א ןערָאװעג זיא רעטאעהט רעד ,טסעּפ א ןופ יו םהיא ןופ ןעכייוו
 רעד ןופ לייהט רעטסערג רעד ,ךאלבייוו ןוא ךאלדיימ ראפ ץענ
 ,רעטאעהט ן'פיוא דנאה רעד ינימ ןָאהטענ ךאמ א טָאה עינאּפמַאק

 .טאהעג טינ תוכייש ןייק רהעמ ןיוש ייז ןעבָאה טלַאמעד טייצ ןוא

 .ענהיב רעד טימ

 -עגנָא קרָאי וינ ןיא זיא 1889 ;וא ?כייה סָאד ,טייצ רעד ןיא
 ןוא רעה :; רעדעילנטימ עדנעגלַאפ יד טימ עינאּפמָאק עיינ א ןעמוק

 ,(רעלדא יורפ טציא) ץיװַאמייח יורפ ןוא רעה ,ןאמרעבליז יורפ
 רעד טימ ןעמאזוצ ,?עטכאוו ןוא ןיקדאראב יורפ ןוא רעה ,ּפראק

 | ,רענייטאל .י ןעמוקעג ךיוא זיא עינאּפמָאק רעגיזָאד
 ט'מש'עג ןעבָאה עינַאּפמַאק רעיינ רעד ןופ רעדעילגטימ עכילטע

 ייז ןענעקטנא ןוא טלעוו רעשידיא רעטלא רעד ןיא טיירב ןוא טייוו

 ןעטנַאטעליד ןופ םינּפ א טאהענ רעלעיּפש ענידרעהירפ יד ןעכָאה

 וינ ןיא רעטייוו ןעלעיּפש וצ ךדילנעמנוא ןערָאװעג זיא ייז ראפ ןוא
 ועבָאה ייז סָאװ ,טקארטנַאק םעד טפיוקרעפ ךיילנ ןעבָאה ייז .קרָאי

 קאבולאג .? ןוא עינאּפמָאק רעיינ רעד וצ רעטאעהט ן'טימ טאהעג

 ךיז טָאה עילימאפ יקספעשאמָאהט יד ןוא אנאקיש ןייק קעווא זיא

 -עהט טלעיּפשענ ןעטרַאד ןוא עיפלעדאליפ ןייק ןעניוצענרעבירא
 ,רעטַא

 ןעוועג אקירעמא ןיא רעטאעהט רעד זיא ןעמונענ טנורג ןיא

 -עזטרַאפ א יוװ רענינעוו טינ ןוא רהעמ טינ ןערהַאי עטשרע יד ןיא

 קאּפ ןוא קאה טימ טָאה רעטאעהט רעד ; ןעשימייה םעד ןופ גנוצ

 .אקירעמא ןייק ןעינעמור רעדָא דנאלסור ןופ ךיז טלעקעּפענרעביא

 ןיא .עניטראפ א רעהא ןעמוקעג ןיוש זיא עינאּפמַאק עיינ יד

 ןליפא טָאה ןוא םייה רעטלא רעד ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ןעצנאג

 ןוא טרילפוס סלַאמאד טָאה רענייטאל ,רעלפוס א טכארבענטימ

 -יטש .עינאּפמַאק רעד ייב רָאטיױא רעד ןערָאװעג רע זיא רעטעּפש

 סָאד וליפא ןוא ,םייה רעד ןופ עטלא טלעיּפשענ ךיוא ןעמ טָאה רעק

 יד ,םייה רעטלא רעד ןופ ןעוועג ךיוא זיא ןענָאז ןעמ ןעק םוקילכוּפ
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 ןיא ןעבָאה ,םיבשות ןעוועג ןיוש ַאד ןענייז סָאוװ ,םידוהי עשטייד

 ןענייז סָאװ ןעדיא ערעדנא ,טקעמשרעפ טינ רעטאעהט ןעשידיא

 -אקירעמא רעכיג סלָאמאד ךיז ןעבָאה ןעמארנַאּפ יד ראפ ןעמוקעג
 יד .ןעגנאגעג טינ רעטאעהט ןעשידיא ןיא ןענייז ייז ןוא טריזינ

 ןוא ןערָאיטקא יד יוװ דָארג ,ענירג ןעוועג ןענייז רעכוזעב רעטאעהט

 ןיא ןעבָאה לָאז סָאװ ,ךאז ןייק ףיוא ןעזייוו טנעקעג טינ טָאה ןעמ

 : ,סעשינאקירעמא סעּפע דיז

 -אעהט רעד סָאװ ,ראפרעד זא ,ןעקנעד טינ ףראד ןעמ רָאנ

 ןייז זיא ,ןעשימייה םעד ןופ גנוצעזטרַאפ א ןעוועג ַאד זיא רעטי

 -ובלעז רעד טסייג ןייז ןוא רעניבלעז רעד ןעוועג ננאנ רערעטייוו

 טינ סטוג ןייק רעטאעהט םעד טָאה ךיז ןעלקעּפרעביא סָאד ,רעג

 . .ןָאהטעג

 -ייז ןעבירשעגנָא טָאה ןעדאפדלַאנ סָאװ רעקיטש עטשרע יד

 -ָארּפ לעסיבא וצ טעוועקוטשענוצ ךאלטעלּפוק ,ךאלדעיל ןעוועג ןענ

 -אמ וצ םאזקרעמפיוא טייהנענעלעג א טאהעג ןיוש בָאה ךיא .עז

 -רעפ טזומעג עזַארּפ לעסיב סָאד וליפא טפָא טָאה ןעמ זא ,ןעכ

 -יזָאד יד ןענניז וצ טייקכילנעמ יד רענניז א ןעבעגנ וצ ידכ ,ןעניוב

 רע זא ,ןעיורטנַא טנעקענ טינ םהיא טָאה ןעמ ןעוו ,ךאלדעיל ענ

 -סיורא ןענעק רעטרעוו עכילנעטלא עכילניואוועג עכילטע יד טעוװו
 סָאד ,ןעגניז סָאד ןעוועג זיא רקיע רעד .ענהיב רעד ףיוא ןעדער
 ןעבָאה רעצנעט יד ןוא רעגנירּפש יד ןוא רעגניז יד ןעוו .ליצנעט

 ןופ רעכוזעב יד ןוא ענהיב רעד ףיוא ןעבירעגסיוא לעסיבא ךיז

 טָאה גנוטלאהרעטנוא אזא ןופ ןעסקאוועגסיורא ןענייז רעטאעהט

 זיא רע ןוא סרעסעב סעּפע ןעפאש וצ ןעמונעג רעסאפרעפ רעד ּךיז
 רעד ,רעלדייא וצ רעבערג ןופ ,רעסעב וצ רעגרע ןופ ןעננאנעג יוזא

 -ייו א ןיא "תימלוש , זיב וק-ער-עק-יקדינ עמדינ-עב-ינ ןופ געוו

 ייז זא ,ןעביולג טינ טעמכ ךיז טליוו סע זא טייוו יוזא ,רעט

 עיינ יד ןעוו טייצ רעד ייב .רעפאפרעפ ןייא ןופ קרעוװ יד ןענייז

 ןיוש דנאלסור ןיא ענהיב יד טָאה רעהא ןעמוקעגנָא זיא עינאּפמַאק
 ףילגעמ ןערָאװעג ןעטרָאד זיא סע זא ,הגרדמ ַאזַא וצ טכיירגרעד
 סָאד םגה ןוא "אטסאקא לאירוא , יו ,קיטש אזא ןערהיפוצפיוא

 -בוּפ טָאד זא ,רעבא סע טזייוו ,עטצעזרעביא ןא זיא קיטש עניזָאד
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 א טכַאמעג טָאה ענהיב יד ןוא ,טלעקיווטנע ףךינ ךיז טָאה םוקיל

 ,סיוארַאפ טירש ןעניזעיר

 -נואווצעג ןייק טינ ,עכילריטַאנ א ןעווענ זיא גנולקיווטנע יד

 -עגנַא טינ םוקילבוּפ ן'פיוא ןעמ טָאה רעקיטש ערעסעב יד ,ענעג
 -ציא יד ןעוו ,ןעזיוועב ךיז ןעבָאה רעקיטש ערעסעב יד .ןעפראוז

 טָאה ןעמ ןוא םינּפ א סעּפע טאהעג ןיוש ןעבָאה ןעראיטקא עניט

 םייב קאמשעג רעד ןעוו ,"אזָארּפ , ?עקיטש א ןעיורטנא טנעקעג ייז

 ןוא .טלעדייאעגסיוא ,טרענייפענסיוא לעסיבא ךיז טָאה םוקילבוּפ

 סָאד ,הרושכ טלעקיווטנע דנאלסור ןיא ךיז טלָאװ ענהיב יד ןעוו

 ,רעטאעהט שידיא ןעטָאברעפ טינ טלָאװ גנורעינער יד ןעוו טסייה

 עקראטש א ,עטנוזעג א ןעסקאוועגסיוא אמארד עשידיא יד טלָאװ

 זא ,ןעניז ןיא טָאה ןעמ ןעוו .ןעדיא ייב גנורעיצ א ןערָאװעג ןוא

 ןעשיוצ ןוא "תימלוש , זיב "וק-ערדוקדיקדינ עמדינ עב-ינ, ןופ

 עכילטע יו רהעמ טינ ןעניל "אטסָאקא לאירוא, ןוא "קירדנעמש ,

 .ןעבירטרעביא ןעזייוסיוא טינ ננוטּפיוהעב אזא ףראד ,רהָאי

 גנולקיווטנע יד טָאה קרָאי וינ ןייק ךיז ןעלקעּפרעבירא ן'טימ

 -יוהנַא טזומעג טָאה ןעמ רָאנ ,טרעהעגנפיוא רָאנ טינ ענהיב רעד ןופ

 -רָאפ עטשרע יד זיא ,ןהעזעג ןעבאה רימ יו .יינ סָאד ןופ ראג ןעב

 עטשרע יד ןופ ענייא ,"אינודלָאק , ןעוועג קרָאי וינ ןיא גנולעטש

 עיינ יד ןעוו .ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ענהיב יד עכלעוו טימ רעקיטש

 .יינ סָאד ןופ רַאנ ןעבױהעגנַא יז טָאה ןעמוקעג זיא עינאּפמַאק

 טקעז יד ןוא רעקיטש עטשרע יד טימ ןעביוהעגנָא רעדעיוװ טָאה יז

 ןיא ענהיב רעשידיא רעד ןופ סערנַארּפ ןענידלאווענ םעד ןופ רהָאי

 .ןערָאװעג ןערָאלרעּפ ןעצנאנ ןיא ןענייז םייה רעד

 ןוא לעיפ טינ ןעוועג ןעמעלא ךָאנ ןענייז רעקיטש עטשרע יד
 רענרע טינ דלאב טנעקענ ןיוש ייז טָאה רעכוזעב רעטאעהט רעדעי

 עיינ ףיוא ננורעדרַאפ א ןעביוהעגנָא דיז טָאה סע .ןערָאיטקא יד ןופ

 ףעזָאי עינאּפמָאק רעד ןופ רָאטיוא רעד טָאה 1884 ןיא ןוא רעקיטש

 .ןוא רתסא , אקירעמא ןיא קרעוו עטשרע ןייז ןעפאשעגנ רענייטאל

 ןעטייווצ ןייז ןעפאשענ רע טָאה רהָאי ןעניבלעז םעד ןיא ןוא "ןמה

 ,"רעדירב ענייז ןוא ףסוי, קרעוו

 טרעהרעד זעמ ןעוו ,זָאהט לעכיימש א ןעמ זומ גידנעליוו טינ
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 -יא יד ןיא טייצ רענעי ןיא .רעקיטש עיינ ייווצ יד ןופ לוטיט םעד
 עצרוק יד ןיא .רהָאי סקעז ףניפ לכה ךס ןעוועג טלא ענהיב עשיד
 ,לעיפ יוזא טכאמעגכרוד ענהיב עשידיא יד טָאה רהַאי סקעז-ףניפ
 -כרוד עטרעדנוהרהאי עננאל ןעמונעגנ ןענהיב ערעדנא טָאה סע יוז
 ,ןעכאמוצ

 טרעדנוה רַאּפ א טימ ןעמ טָאה ,טנאקעב ןיוש זיא זנוא יו

 ןענַארטעג ןעבָאה סָאװ ,רעקיטש עשידיא טלעיּפשענ קירוצ רהָאי
  טָאה ענהיב עשידיא יד יו םעדכַאנ ןוא ,ןעמענ עגיבלעז יד טעמכ
 ןעשיקרעט-שיסור ן'כָאנ רהַאי סקעז ףניפ יד ןיא טכאמענכרוד
 ןערָאװעג ןעפאשעג ָאד ןענייז ,ערעיראק עדנעריּפָאלאנ אזא געירק
 ענייז טימ ףסוי, ןוא "ןמה ןוא רתסא , רעקיטש "עיינ , ייווצ יד
 -יוהעגנָא טָאה ןעמ זא ,סע טסייה רעטרעוו ערעדנא טימ ."רעדירב
 ,עטשרע-יד-ראפ טימ רַאנ רעקיטש עטשרע יד טימ רָאנ טינ ַאד ןעב

 טינ ,עשידיא ןעוועג רעקיטש עניזָאד יד ןענייז ,סנעגירביא

 -ַאה ייז ןוא ןעמענ עשידיא טימ עש'יונ ןופ עטכאמענרעביא ןייק
 ןעבָאה םידוהי עשטייד וליפא ,םלוע םייב !עמונעגסיוא קראטש ןעב

 -אעהט םורא ןוא רעקיטש עניזָאד יד ןיא טריסערעטניארעפ יז -

 .סרעטאעהט ייוװדַארב םורא יו יוזא ןעטעראק ןהעטש ןענעלפ רעט
  ןעהעזעג גנוניישרע אזא ןעמ טָאה רעטעּפש טינ ןוא רעהירפ טינ
 -אק יד ןענעכער טינ לָאז ןעמ ןעוו ,סרעטאעהט עשידיא יד םורא
 .טפאשעננייא ךיז ןעבָאה ןערָאטקעריד רַאּפ א סָאװ ןעטער

 עטשרע סָאד ןעפאשעגנ רענייטאל ףעזאי טָאה טייצ רעד םורא
 עשידיא יד ואוו ,דנאל ן'טימ תוכייש א טאהענ טָאה סָאװ ,קרעוו
 יד ,םייח א טכוזעג ןעבָאה ענהיב עשידיא יד ןוא רערעדנאוונייא

 םעד טימ ."אקירעמא ךָאנ עיצארגימע יד , ןעסייהענ טָאה עסעיּפ

 ןעלעטש וצ דוזרעפ רעטשרע רעד ןערָאװעג טכאמענ זיא קיטש
 עשידיא יד טהענ ןצ טלַאמעד ןופ ןוא ,סיפ ענענייא יד ףיוא ךיז

 .גוו םענעגייא רהיא טימ אקירעמא ןיא ענהיב

 טבעלעגנ אקירעמא ןיצ רעטאעהט שידיא סָאד טָאה 1888 זיב

 -קא יד ,טלעוו רעטלא רעד ןופ רעקיטש עמלא יד ןופ תוכז ז'טימ

 טנעקענ ןעבַאה ייז סָאװ ץלא טכארכענ ףיז טימ ןעבָאה ןערָאיט
 ןיא ָאד רעטאעהט רעד .םייח רעד ןיא ענו יב רעד ןופ ןעמהענרעפ
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 םעד ןופ גנוצעזטרָאפ א ,טגָאזעג רעהירפ ןיוש בָאה דיא יוװ ,זעוועג

 -עוו רעדָא רהעמ ןערעוו וצ רע טכוז ןַא טציא ןופ רָאנ ,ןעשימייה

 | | ,גידנעטשטסבלעז רעגינ

 -ָאועג ןעטָאברעפ רעטאעהט רעשידיא רעד זיא דנא?סור ןיא
 ןוא טעייזוצ ןענייז ןערָאיטקא יד זוא ,1882 רהָאי םעד ןיא ןער
 -עגנ ןענייז סָאװ ,תונידמ ענעדעישרעפ רעביא ןערָאװעגנ טײרּפשעצ

 -קא יד ןעבָאה םייה ענידנעטש ןייק ,.דנאלסור ןופ טייוו טינ ןעוו

 ןופ ןערעדנאוומורא טפראדעג ןעבָאה ייז ןוא ןענופעג טינ ןערָאיט

 ןעקעטש ןעבעילבענ זיא עּפורט עניילק א ביוא .טדָאטש וצ טדָאטש

 עּפורט עטסערנ יד .תורצ עסיורג ףיוא ןעוועגנ יז זיא ,ץאלּפ ןייא ןיא

 -יא יד רָאנ ,ןעינעמור ןייק טרעדנאווענרעבירא דנאלסור ןופ טָאה

 -סיוא טנעקענ טינ טָאה הנידמ רעגיזָאד רעד ןופ ננורעקלעפעב עשיד

 -עמא ןיא ןעקילג יד ןענעוו ןעננאלק יד .עּפורט עסיורג א ןעטלאה

 .ייז וצ טכיירנרעד ןעבָאה אקיר

 .ז ןעועג טלָאמעד ןענייז עפורט רענעי ןופ רערהיפ יד

 ןעננולעג ייז זיא תורצ עסיורג טימ ןוא לעקניפ .מ ןוא אקסעלונַאמ

 ןענעק ןעלַאז עדייב ייז זא ,לאטיּפאק ןעניטיונ םעד ןעביילקפיונוצ

 רעטנעהענ ןעוועג זיא ןָאדנָאל ןייק .עזייר עטייוו אזא ןעמהענרעטנוא

 טדָאטש טּפיוה רעד ןיא טכאמענ ייז ןעבָאה ךוזעב ןעטשרע םעד ןוא

 רָאנ ,רעלדא .י טלעיּפשענ טלָאמעד טָאה ןעטרָאד ,דנאלגנע ןופ

 א ןיא רע טָאה טלעיּפשענ .טכאמעג טינ רע טָאה ןעקילג ןייק

 זיא ןעטניה ןופ ןוא עקטאי א ןעוועג זיא טנערָאפ ןופ ואוו ץאלּפ

 ןוא אקסעלונַאמ .רעטאעהט ןעפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד ןעוועג

 ילוי שדוח ןיא ןוא ןעבעילבעג טינ גנאל ןעטרָאד ןענייז ?עקניפ

 | .קרָאי וינ ןייק ןעמוקעגנָא ייז ןענייז 6

 ןוא טיירב ןוא טייוו ןעגנולקענ טָאה אקסעלונַאמ ןעמַאנ רעד
 ןעבירשעגרעטנוא ןעבָאה ייז ןוא רעבירא טינ ןענייז געט רָאּפ ןייק

 | ,רָאטקעריד א טימ טקארטנַאק א

 -עהט ןייק ָאד טָאה ןוא רענאקיש א ןעוועג זיא רָאטקעריד רעד

 ןייז טימ אקסעלונאמ זא טסואווענ רעבא טָאה רע .טאהעג טינ רעטַא

 .ןעלעיּפש ןעלעוו ייז ואוו םודעמוא םשור א ןעכאמ טעװ עּפורט
 ןערהָאפ ךיילנ לָאז אקסעלוגאמ זא ,ןעוועג זיא ךאמבא רעד
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 טָאה דלעג לעסיבא ,רעהא עינאּפמַאק יד ןעננערב ןוא םייהא קירוצ

 טפראדעג רע טָאה עגירעביא סָאד ןוא ,תואצוה ףיוא טקישעג רע
 ,ןעוועג ןיא גנונכער רעד .געוו ן'פיוא ןעגנולעטשרָאפ ןופ ןעכאמ
 -עמא ןייק טרהָאפ יז זא ,ןעריסנָאנא טעװ עינַאּפמָאק יד ןעוו זא

 ןייז עמהאננייא יד טעװ ,ןעננולעטשרַאפ עטצעל יד טיג ןוא אקיר

 -נייא עכלעזא ןופ חכ ז'טימ ןוא ךילנהעוועג יו ערעסערג ַא דס א

 .קרָאי וינ זיב ןעּפעלשרעד עינאּפמַאק יד ךדיז טעװ ןעמהאנ

 -נאנ רעד טימ ןעמוקעג קירוצ אקסעלונאמ זיא טסוניוא ףוס

 .ד ;ןעוועג ןענייז עינאּפמַאק רעניזַאד רעד ןיא .עינאּפמַאק רעצ

 -אמארבא יורפ ןוא רעה ,קנאלב ,טאלבנייוו ,ןאמנייפ .ז ,רעלסעק

 ,ערעדנא ןוא טאלבנייוו ססימ ,לעקניפ אטוינא ,לעקניפ ,ץיוו

 -ענ טינ רעטאעהט ןייק רעבא טָאה רָאטקעריד רענאקיש רעד
 -ידיא ןיא ןענירק טנעקענ טינ רעטאעהט ןייק ךיוא טָאה ןוא טאה
 -עט , םעד ןעמהענ וצ ןעננולעגנ םהיא ןיא ךילדנע .?אטראווק ןעש
 יד ןוא ,תוכס ןופ ךָאוו רעד ףיוא טירטס עט58 ףיוא "ןעדראנ סער
 .ןעגנולעטשראפ ןיינ ןעבענעג ןעטרָאד טָאה עינאּפמַאק

 -לטע ןעדער וצ יאדכ זיא ןעננולעטשרָאפ עניזָאד יד ןענעוו

 טָאה עּפורט עיינ יד סָאװ ,ץנעדנעט עיינ יד ןעזייוו ייז .רעטרעוו עכ

 -רעפ ךיז טָאה םוקילבוּפ סָאד יוזא יוװ ךיוא יו ,טכארבעג ךיז טימ

 ..ץנעדנעט רעיינ רעד וצ ןעטלאה

 .-יטש יירד טרהיפענפיוא ןעמ טָאה ןעננולעטשראפ ןיינ יד ןיא

 רעקיטש יד .לָאמ יירד וצ טלעיּפשענ ןעמ טָאה קיטש עדעי ןוא רעק

 ס'ךאבנעּפָא ייווצ ,"אלאקירעּפ , ןוא "דראב ולב , ןעוועג ןענייז

 | .שטיוועקייש .מ ןופ "ןעמאד עטעקָאק יד, ןוא ןעטערעּפָא
 -ורענפיוא טָאה עינאּפמַאק יד סָאװ םעד ףיוא נידנעקוק טינ

 טָאה םלוע רעד ןוא ,קרָאי וינ ןופ רעכוזעב רעטאעהט יד טרעד

 ףיוא רעלעיּפש עיינ יד ןעהעז וצ טראוועג דלודעגנוא סיורג טימ
 טָאה ןעמ ןעוו ,רעטאעהט ןיא ןעזָאלבעג טלעק א טָאה ,ענהיב רעד

 זיא םלוע רעד ןוא ,ןעטערעּפָא ייווצ עטנַאמרעד יד טרהיפעגפיוא |

 -ייז ןעטערעּפָא עדמערפ יד .ןעדעירפוצנוא רעטאעהט ןופ סיורא

 רעכוזעב רעטאעהט יד זוא ןערָאװעג ןעלעפענ טינ םלוע םעד ןענ
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 רעמַאעהט ןעשידיא ןופ םייה עוו =

 ןעלאפענניירא ןעטלַאװ ייז יו רעטאעהט ןיא טלהיפעג ךיז ןעבָאה

 ,הנותח רעדמערפ א ףיוא

 "ןעמאד עטעקַאק , יד טרהיפענפיוא טָאה ןעמ ןעוו ראפרעד
 -עהט ןיא עניד'בוט-םוי א ,ענעביוהעגנ א ןערָאװעג גנומיטש יד זיא

 ךיז ייב יו טלהיפרעד ךיז ןעבָאה רעכוזעב רעטאעהט יד .רעטא

 -קאוועג זיא םוקילבופ ןופ טייחנעדעירפוצ יד ןוא ,םייחה רעד ןיא

 -עיטשעג ךיילנ ןענייז רעלעיּפשיוש .גנולעטשרַאפ רעדעי טימ ןעס

 טָאה קיטש סָאד רחעמ סָאװ ןוא ,םוקילבוּפ ןופ ןעניוא יד ןיא ןעג

 -קא יד ןופ רעגניפ יד טקעלעג רהעמ ץלא ןעמ טָאה ,ןעמונעגסיוא
 .ןערָאיט

 םוקילבוּפ א ןופ קיטסירעטקאראכ עכילנהעוועג א זיא סע

 סע ןא ,גנולקיווטנע ןופ עפוטש ענירעדעינ א ףיוא טהעטש סאו

 -ץיּפשיוש יד ןופ רָאנ סייוו ןוא סרעסאפרעפ ןייק טינ טנעקרענא

 יד טנירק ,םוקילבופ ַאזַא ייב סיוא טמהענ קיטש א ןעוו ,רעל

 טגייטש ליטרעוו ןענולק ןעדעי ראפ ,רעלעיּפשיוש רעד גנונעקרענא

 סָאד ביוא ,טרחעקרעפ ,ןוא .ןעגיוא ענייז ןיא רעלעיּפשיוש רעד
 -אפרעפ םוצ תונעט ענייק טינ רע טָאה ,טינ םהיא טלעפעגנ קיטש

 ,רעלעיּפשיוש ן'פיוא ףיורא דלוש עצנאנ יד טפראוו רע ןוא רעס

 סע יוװ ,רעסאפרעפ ןייק טינ רָאנ טריטסיזקע םוקילבוּפ אזא ראפ

 ןיא ראפ טמוק סָאװ ןַאזרעּפ יד םהיא ראפ טינ ךיוא טריטסיזקע

 -קא רעד זא סע טסייה ,רָאיטקא רעד טריפָאזַאליפ ,קיטש םעד

 טמוק ,שנעמ רעטרעלקענפיוא ןא ,ףָאזָאליפ רעצנאנ א זיא רָאיט

 טאהט רעניטכערטרעדעינ א ,גנולדנאה ע'סואימ א סעּפע רָאפ
 -קא רעד זא ,םוקילבוּפ ןעטסַארּפ א ןופ ןעניוא יד ןיא סע טסייה

 ןעטונ םעד .שנעמ רעניטכערטרעדעינ א ,רע'סואימ א זיא רָאיט

 טרידָאלּפא רָאיטקא ןעשידלעה םעד ,רָאיטקא ןענולק םעד ,רָאיטקא

 ךילטנעדרא טינ טלעדנאה סָאװ רָאיטקא םעד ,טרהעקרעפ ,ןוא רע

 טזייוו סָאװ רעדָא .טייהנייפ סיורא טזייוו סאוו ,ענהיב רעד ףיוא

 םינפוא יילרעלא ףיוא ןוא סיוא רע טפייפ הטוש א ראפ סיורא דיז

 טלעיּפש רָאיטקא רעד זא .טייהנעדעירפוצנוא ןייז סיוא רע טקירד

 וַצ ןענולק א ןופ ,ןעשנעמ ןעטכעלש וצ ןעטוג א ןופ לָאר יד רָאנ

 -בוּפ אזא ?יוו ,גנילנייפ א ןופ וצ דלעה א ןופ ,ןעשנעמ ןעשעראנ
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 ,רעקימַאק ן'טימ רָאנ סע טכאמ עמהאנסיוא ןא .ןעסיוו טינ םוקיל

 ,םיאטח עלא סע טינרעפ םהיא ,טייקכאווש א סע טלהיפ םהיא וצ

 טינ ךיז לָאז רע יו ,ענהיב רעד ףיוא ןעלדנאה טינ לָאז רע יו ןוא

 ניהטומטוג ןעלכיימש גידנעטש םוקילבוּפ סָאד טעוװ ,ןערחיפפיוא

 .רעטכעלענ ראפ ךיז ןעשטאק וליפא ןוא

 -ילבוּפ ןעטסָארּפ ןעדעי ןופ זיא קיטסירעטקאראכ עניזָאד יד

 ןעטייצ עטשרע יד .טלעוו רעצנאנ רעד ןיא קלאפ ןעדעי ייב םוק

 ןעמ ןוא ןעליוּפ ןיא רעטאעהט ןעלעיּפש ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ ןעוו

 רעיושוצ א קאילאּפ א טָאה ,"סוזעי, קיטש סָאד טרהיפענפיוא טָאה

 שיא הדוהי ןופ טייקניטכערטרעדעינ יד ןעגָארטראפ טנעקעג טינ

 סָאד ,םהיא ןענענ ןערָאװעג טכארבענפיוא יוזא ןיא ןוא תוירק

 ןופ לָאר יד טלעיּפשעג טָאה סָאו רָאיטקא םעד ןענעג טסייה

 ןעסַאשרעד ןוא רעוולַאװער ןייז טּפאכענסיורא טָאה רע זא ,הדוהי

 | ,טיוט םוצ ראיטקא םעד

 -ובלעז רעד ףיוא ןעהעטש ייז ןעוו אפוג ןערָאיטקא יד ןוא

 ךיוא ןעהעטשרעפ םוקילבוּפ סָאד יו ,גנולקיווטנע ןופ עפוטש רעג
 א ןופ לָאר יד ןעלעיּפש ייז ןעוו זא ,ןעביולג ייז ןוא רעסעב טינ

 רעד ,רעקנעד רעד עקאט ייז ןענייז רעטכיד ,טסיטרא ,רעקנעד

 טמוק ייז ןעוו ,טרהעקרעפ ,ןוא ,רעטכיד רעד רעדָא טסיטרַא

 -נעמ עטכעלש ,ןעשנעמ עבָארג ןופ ןעלָאר ןיא ןעניישרע וצ סיוא

 ןוא טכיל ןעטכעלש א ןיא סיורא ךיז ןעזייוו ייז זא ייז ןעקנעד ,זעש
 | ,טכעלש ןוא בָארג סלא סיורא ךיז ןעזייוו ןיילא ייז

 -יטש עדמערפ ץנאנ ןעבענ וצ ןעוועג ןיא גנוטכיר עיינ יד

 -עטש ייז יו רָאנ ,טכאמענרעביא טינ םלועה תומוא יד ןופ רעק

 -טע ןיא ןענַאטשעב ןזיא סָאװ ,ננוצעזרעביא ןיא ןעהענ ןוא ןעה

 סָאװ רעקיטש יירד יד ןופ .ךארּפש עשטייד יד ןערהיפרעביא סָאװ

 -יא ןעװעג ייווצ ןענייז ,טרחיפענפיוא טָאה עינאּפמַאק עיינ יד

 -נוא טרהיפענפיוא ייז טָאה ןעמ םנחה ןוא ,סעטערעּפָא עטצעזרעב

 -רע םעד ,ןעלאפענכרוד ייז ןענייז ןעדנעטשמוא עטסעב יד רעט

 ךיז טָאה טלַאמעד טייצ ןוא .קיטש עשידיא א טאהעג טָאה גלָאפ
 רעשידיא רעד ףיוא ןעטיבענ טינ ךאז ןייק טכיזניה רעד ןיא

 קיטש עטצעזרעביא ןא זא ,?5כ2 רענעמונעגנָא ןא זיא סע .ענהיב
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 סע ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא טינ נלָאפרע ןייק לָאמ ןייק טָאה

 - א ראפ סָאװ ןוא ,ןייז טיג לָאז קיטש סָאד טוג יו סיוא טינ טכאמ
 ןוא .םלועה תומוא יד ייב ןעבַאה לָאז סע גלָאפרע ןענידלאוועג
 טּפאכ רעטאעהט א ןעוו ףיוא רַאנ ןעמ טרהיפ רעקיטש עכלעזא

 ןעשיווצ ןיא רעדָא ,ןעסעיּפ עטיירנעגנַא ןייק טינ טָאה רע זא ,ךיז

 .ןענַאזעס

 ןייק ןעמוקעג עינַאּפמַאק ס'אקסעלונַאמ זיא ,ןעמונעג טנורג ןיא

 רעלדַא בקעי ןעמוק טלָאזעג טָאה סע ?ייוו ,םוקמב א סלא קרָאי וינ

 זיא סָאװ ,העדומ א ןופ ןהעז סע ןעק ןעמ יוװ ,עינאּפמַאק ןייז טימ

 "ידיא רעקרַאי וינ א ןיא ,1886 ,ילוי ןעט21 םעד טקורדענ ןעוועג

 : יוזא טעטיולעג טָאה העדומ יד ,גנוטייצ רעש

 ןיא איד עּפפורט עשידוי עניטכיר רעד טימ טמָאק רעלדא,

 . עיינ טרעדנוה רעביא טימ ,טאה טלעיּפשענ טינ ךָאנ קרָאי וינ

 דניז ריוו .טאה ןהעזענ טינ קרָאי וינ ןיא ךָאנ ןאמ איד (?) ,קיטש

 .סיורג טימ עטראוורע םוקילבוּפ עניזעיה סאד סאד ,טנייצרעביא

 ר ע ? ד ַא רעלעיּפשיוש ןעשידוי ןעטמהירעב םעד ףיוא דלודעגנוא

 -סערג איד ןיא טאה טכאמעגנ (גלָאפרע) סעסקוס ןעטסערג םעד רעד

 טימ רעהא רע טמָאק טצעי ,(עּפָארױא) ּפָארוי ןיא טדעטש עט
 ןעד ןענייצ וצ םוא ּפָארוי ןופ עּפּפורט ןעטמהירעב טלעוו רענייז

 ענייא טריטסעסקע ךילקריוו סע סָאד ,םוקילבוּפ רעשידוי רעקרָאי וינ

 ".עּפּפורט עשידוי עגיטכיר

 עיינ איד, ןעבירשענרעטנוא ןעוועג זיא העדומ רעד רעטנוא

 "רעד רעוהטפיוא רעצנאנ רעד ןוא ,"טפאשלעזעג רעטאעהט עשידיא

 טאהעג טָאה רעכלעוו ,ןרעקלעדנאמ רעסיוועג א ןעוועג ןיא ןופ
 ןעוו ןוא עינַאּפמָאק רענידרעהירפ רעד טימ תוכייש עניילק א סעּפע

 עו זא ,טפַאהעג רע טָאה דודיש סיוא ןערָאװעג זיא ייז ןעשיווצ

 -ָאה רע טעװ עּפורט עיינ א ןעננערבוצבַארא ןעגנילעג טעוװ םהיא

 .רעטאעהט ןעיינ םייב טלאהנַא ןערעסעדנ א ןעב

 רַאנ ,טנארגימיא רעמירא ןא ןעוועג זיא ןיילא ןרעקלעדנאמ
 'עטנוא רעגיזָאד רעד ןיא ןעריסערעטניארעפ וצ ןעגנולעג זיא םהיא

 ןעסייהעג טָאה ייז ןופ רענייא ,ןעדיא דענאקיש ייווצ גנומהענ

 אנאקיש ןיא ןיזַאנַאמ רעדיינש א טאהעג טאה ןוא שטיוואדזארד
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 -ַאר ןעסייהעג טָאה ןוא רעדיינש א ןעוועג זיא רעטייווצ רעד ןוא

 ןעבָאה ייז ןוא ןעשנעמ-טלעג יד ןעוועג סָאד ןענייז ייז ,ןעטראגנעז |

 םגה ןוא ,ןרעלדא ךָאנ ןָאדנאל ןייק ןרעקלעדנאמ טקישענקעוװַא

 רַאנ ןופרעד זיא ןעטקנוּפ עלא ףיוא טכיילגענסיוא ךיז ןעבָאה ייז

 .ןערָאװעג טינ
 סָאװ ,דלעגדנאה םעד בעילוצ זיא טינ רָאנ ןופרעד ןערָאװעג ןוא

 ןעבָאה רעמהענרעטנוא רעגאקיש ייווצ יד .ןענורקעגנ טָאה רעלדא

 ןייז ןוא םהיא ראפ תואצוה ףיוא ראלָאד טרעדנוה ףניפ טקישענוצ

 סָאד זיא געוו ןיא טרהירעג ךיז טָאה ןעמ רעדייא רַאנ ,עינאּפמָאק

 - טייצ רענעי ןיא יו יוזא ןוא ,ןערָאװעג ןענַאלשוצ ן'רעלדא ייב דלעג

 טָאה ,לעקניפ ןוא אקסעלוגאמ ןָאדנַאל ןייק ןעמוקעגנַא דָארק ןענייז

 ףיוא ןוא ,ךודש םעד ייז טימ ןעסילש וצ טלייאעג ןרעקלעדנאמ ךיז

 ןעמוקעגנַא עינַאּפמַאק ןייז טימ רעלדא טאטשנא ןיא ןפוא אזַא

 .עינַאּפמָאק סאקסעלונַאמ קרָאי וינ ןיא

 ןערָאטקעריד רָאנאקיש יד ןעשיווצ ךיז טָאה תוכס ךָאנ דיילגנ

 -עירק ןוא יירעסייר ַא ןעבױהעגנָא עינַאּפמַאק ס'אקסעלוגאמ ןוא

 רעטַאעהט ןייק ןענירק טנעקעג טינ ןעבָאה ןערָאטקעריד יד .יירעג

 עסיורג וצ ַא ןיא ןיירא טנעקעג טינ ןעבָאה ייז רעדָא קרָאי וינ ןיא

 .-קעריד יד ביוא זַא ,טעטיולענ טָאה טקארטנַאק רעד ןוא האצוה

 עינַאּפמַאק יד ףראד קרָאי וינ ןיא רעטַאעהט ןייק טינ ןענירק ןערָאט

 .ןָאיצקעריד רעייז רעטנוא ץניווַארּפ רעד רעביא רוט א ףיוא ןערהָאפ

 טָאה טלעיּפשעג ָאד טָאה עינאּפמַאק יד סָאװ טייצ רעצרוק רעד ראפ

 רעד זא ,ךיז טסואוורעד רעדעילנטימ ערעדנא יד ןוא אקסעלוגאמ

 וינ ןיא רעטאעהט ןעלעיּפש וצ ואוו ץאלּפ רעגיטכיר רעניצנייא

 ןערהַאפ סָאװ ,רערעדנאוו עשידיא יד ןופ ?ייהט רעטסערנ רשד .קרָאי

 גנורעקלעפעב עשידיא יד ןוא קרָאי וינ ןיא טביילב אמירעמא ךָאנ

 רקיע רעד רָאנ .טייקלענש רעגידלאווג א טימ ָאד דיי טרעסערגרעפ

 ,ףךרכ ןעסיורג א ןופ רעטקאראכ םעד טנַארט קראי ן'נ סָאװ ,זיא

 חטש ןיא ןייז טינ ןעלָאז ייז סיורג יו ,טדעטש ערעדנא י" תעשב

 ."קאוו טינ ןעטרָאד לָאז גנורעקלעפעב עשידיא ר"ח ?ענש יװ ןוא

 . - .טדעטש עלענַאיצניװארּפ ייז ןטניילב זעס

 טינ ןענייז עינַאּפמָאק רעד ןופ רעדעילנטימ יד -'רג-- ייו ןוא
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 רעד ןיא ףךיז ןעזָאלוצקעװא זא ,ןהעזעננייא גנירגנ ייז ןעבַאה ןעוועג

 -רעפ ןוא ןעבארגעב טסייה ןעקעטש ןעטרָאד ןעביילב ןוא ץניווַארּפ

 .,טרַא ןופ ןערהיר וצ טגַאזענבַא ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,ןערעוו ןעטאש

 -קא ראפ ךאז עכילניואוועג א ןעוועג זיא טייצ עגנאל א םגה

 ,ןעסיוטשנַא ךיז ןעמ ףראד ךָאד ,ןעטקארטנָאק ןעכערב וצ ןערָאיט

 אקירעמא ןיא ןעכָאװ עטשרע יד טלַאװ עינַאּפמָאק "ענירג , יד זא

 -ונ ןעניפענ טינ ךיז ןעלָאז סע ןעוו ,ךאז אזא ןָאהט וצ טאהעג ארומ
 ןעבָאה ןעשנעמ עטונג יד ןוא .הטומ ייז ןעבענוצ ןוא ןעשנעמ עט

 ןענופעג ָאד ךיז ןעבָאה סע .ייברעד הנוכ ענענייא רעייז טאהעג

 -יד ןערעוו וצ טיירג ןעוועג ןענייז סָאװ ,דלעג רהעמ טימ םינלעב

 -לעוו ,רעביירש ןעמָאנ ן'טימ רענייא .עינאּפמַאק רעד ןופ ןערָאטקער

 ןיא ?אטראווק ןעשידיא םעד ןיא עפאק א ןעטלאהעג טָאה רעכ
 -זָאלג םעד ,ייוויל טאקַאודא םעד טרהיפעננעמאזוצ טָאה קרָאי וינ

 ןאמדלָאג דנאל ןוא רעזייה טימ רעלדנעה םעד ןוא טָאר רעלדנעה
 ןעבָאה יירד עטשרע יד ןוא עינאּפמַאק ןייז ןוא אקסעלוגאמ טימ

 ןעשידיא םעד ןיא רעטאעהט א ןענירק ֹוצ ןעמונענרעטנוא דיז

 סע יו דלעג לעיפ יוזא ןענעלניירא ןוא קרָאי וינ ןיא לאטראווק
 -ַאטקעריד יד ןופ רענייא סלא טאקָאװדַא ןא טימ .גיטיונ ןייז טעוו

 -ערב וצ גונענ ניהטומ טלהיפענ עינַאּפמָאק ענירג יד ךיז טָאה ,ןעֹר

 עטצעל יד .ןערָאטקעריד ראנאקיש יד טימס טקַארטנַאק םעד ןעכ

 -אה עינַאּפמַאק ןייז טימ אקסעלונאמ ןעוו ןוא ןעניוושעג טינ ןעבָאה

 יז ןעבָאה ,ץניווַארּפ רעד ףיוא ןערהָאפ וצ ןופ טנַאזענבא ךיז ןעב

 רָאט ןעוו סָאװ רעדייא זא ,להעפעב א טכירעג ןופ ןעמונענסיורא

 ךיז טָאה סעצָארּפ רעד .ןעלעיּפש טינ קרָאי וינ ןיא עינאּפמָאק יד

 עג עינַאּפמָאק יד זיא טייצ רעד רעטנוא ןוא סקעז ךָאװ א ןעניוצעג

 ןעבָאה ןערָאטקעריד ראגאקיש יד רָאנ ,דנעה עטגעלרעפ טימ ןעסעז

 -ייז עינאּפמָאק ןייז טימ אקסעלונאמ ןוא ,ןערָאלרעפ סעצָארּפ םעד

 ,קרָאי וינ ןיא ןעבילבעג ןענ

 א ןעכוו וצ ןעבױהעגנָא ןעבָאה ןײטשדלָאג ןוא טָאר ,ייוויל |
 -עהט לאנַאשענ םעד ןעמונענרעביא ייז ןעבָאה דלאב ןוא רעטאעהט

 -ַאד דנעזיוט גיצנאווצ טלהַאצעב ןעבָאה ייז זא ,טנַאז ןעמ ,רעטַא
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 ןופ ןעמַאנ םעד ןעטיבעגרעביא ןעבָאה ןוא דלענ ?עסילש ראפ ראל

 ."זיוה ערעּפָא עינעמור , ףיוא רעטאעהט םעד
 קרָאי וינ ןייק ןעמוקעגנָא ןַאדנַאל ןופ ןיא טייצ רעד םורא

 םוקמ ןייק ץעגרע ןָא טסעראקוב ןופ טָאה רעכלעוו ,שטיוורוח חשמ

 טלעטשעגנא םהיא טָאה עינַאּפמָאק עיינ יד ןוא ןענופעג טינ החונמ

 | | ,רָאטױא סלא
 טרהיפענפיוא טָאה ןעמ סָאװ ,קיטש עלענינירַא עטשרע סָאד

 .מ ןופ "ראלסע אסיט , ןעוועג זיא "זיוה ארעּפָא אינעמור , םעד ןיא

 רעשידיא רעד ףיוא עסעיּפ עניצנייא יד ןעוועג זיא סָאד ,שטיוורוה

 עסעיּפ עניזָאד יד .גנוצעזטרַאפ א טימ ןעגנאגעג זיא סָאװ ,ענהיב

 -עג ןעבָאה רעיושוצ יד ןוא טנידנעעג טינ טכאנ ןייא ןיא ךיז טָאה

 טָאה קיטש סָאד ,ףוס םעד ןהעז וצ דנעבא ןעטייווצ א ןעמוק טזומ

 ןעגנוצעזטרַאפ טימ ןעסעיּפ רהעמ רָאנ ,נלָאפרע ןעסיורג א טאהעג

 | ,ןעבירשעג טינ רע טָאה
 -םיוא ךוזרעפ א טכאמענ שטיוורוח טָאה "ראלסע אסיט , ןיא

 -לאהעגנ טונימ רעד ףיוא טָאה סָאװ עיצאזנעס עסיורג א ןעּפאכוצ

 א ןופרעד ןעכאמ ןוא טייקמאזקרעמפיוא סנעמעלא טנאּפשעג ןעט

 שירפ ןעוועג ךָאנ טלַאמעד זיא רַאלסע אסיט ןופ ?לובלב רעד ,עמארד
 ןעניזָאד םעד טימ טריסערעטניא ךיז טָאה דיא רעדעי ,ןעמעלא ייב

 -רע רעד .ענארפ-סענַאט ענידעבעל א ןעוועג זיא קָאד ןוא לובלב
 -יטש עכלעזא טימ זא ,ןעזיוועג םהיא טָאה קיטש םעד ןופ גלָאפ

 -בוּפ א ןעריסערעטניארעפ טונימ רעסייה רעד ףיוצצ ןעמ ןעק רעק

 רעדא הרצ-סקלַאפ א סעּפע טכאמעג ךיז טָאה סע ןעוו ןוא ,םוקיל

 א ןופרעד ןעפראוואוצנָא טלייאעג ךיז רע טָאה קילננוא-הנידמ א

 : .עמארד

 -רוה .יינ ןעוועג טינ ןיוש זיא "ראלסע אסיט , קיטש סָאד
 .ןעיגעמור ןיא ןעוועגנ ךָאנ זיא רע תעשב ןעבירשעגנא סע טָאה שטיוו

 עטייווצ א ןעבירשעגנָא שטיוורוח טָאה "ראלסע אסיט, ךָאנ

 ןֵא ךיז טביוה קיטש םעד טימ ןוא "ךלמה המלש , ןעמָאנ ן'טימ קיטש
 -ילענ טָאה רע סָאו ,טייברא רעד ןופ ?ייהט רעטסניטכיוו רעד

 -עּפָא עשירָאטסיה טסייה סָאד ,ענהיב רעשידיא רעד ראפ טרעפ
 ,סאר
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 -רעפ יוזא זיא סרעטאעהט ייווצ יד ןעשיווצ ץנערוקנָאק יד

 יד טימ טנעגונעב טינ ךיז טָאה רעטאעהט א זא ,ןערָאװעג טפראש

 -וצסיוא טכוזעג טָאה רעדעי רָאנ ,ןעסעזעב זיא רע סָאװ ,ןעטפערק
  טָאה רעקיטש יד יוװ יוזא ןוא ,ןרעדנא םעד ןופ רעקיטש יד ןעּפאנ

 טאהענ טָאה רעטאעהט רעדעי ?ייוו ,ןעּפאכסיוא טנעקעגנ טינ ןעמ

 טלאהניא םעד ןעּפַאכוצסיױא טכוזענ ןעמ טָאה ,רעסאפרעפ ןייז

 -ור , יד סָאװ ,טייצ רעבלעז רעד ןיא זא ןעהעז רימ ,קיטש א ןופ
 ,מ ןופ "דלמה המלש , ארעּפָא יד ףיוא טרהיפ "זיוה ארעּפָא אינעמ
 רעּפָא יד רעטאעהט לאטנעירַא ןיא ףיוא ןעמ טרהיפ ,שטיוורוה

 טינ זיא סָאד זא ,ךיז טהעטשרעפ .רענייטאל .י ןופ "המלש טּפשמ,

 -וא יד רעכלעוו ייב ,קיטקַאט עסיוועג ַא רָאנ ,לאפוצ רעדנילב ןייק

 ,טייצ עגנאל א ןעטלאהעג ךיז ןעבָאה סרעטאעהט עשיד

 -פיוא זיוה ערעּפא אינעמור ןיא ןעמ טָאה "ךלמה המלש, ךָאנ

 "יא בלאה קיטש סָאד טָאה שטיוורוה ."?ארשיו הדוהי , טרהיפעג
 יד, עסעיּפ רעשטייד .רעד ןופ טכאמעגרעביא בלאה ,טצעזרעב

 -אעהט ןעגיבלעז םעד ןיא ןעמ טָאה ךָאנרעד ,"ןעטנאשזרעס ייווצ
 -ענ טָאה שטיוורוה סָאװ ,"לנברבא ףעזאי ןאד , טרהיפענפיוא רעט

 ףיא טימערע, ס'ובעצאק ןופ טהעג ןוא טהעטש סע יוװ ןעמונ

 -וצ ןערָאװעג ןעפאשענ ןיא קיטש עגיזָאד סָאד ."ארעטנעמראפ

 ןעוועג טריסנַאנַא זיא רעטאעהט ןעטייווצ םעד ןיא סָאװ ,םעד בעיל
 קחצי ןאד, ןעמָאנ ן'רעטנוא ןאמסייוו ןבואר ןופ קיטש עיינ א
 | - י,לנברבא

 ערייב זא ,ןעוועג זיא ץנערוקנַאק רעד ןופ אצוי ?עוּפ רעד
 וצ ןייז טעוו רעניטכיר רעדא ,טרעטאמעג ךיז ןעבָאה סרעטאעהט

 יד זיא ,טרעטאמעג ךיז ןעבָאה סרעטאעהט עדייב לייוו זא ,ןעגָאז

 זיא םעד ןיא רַאנ .עפראש אזא ייז ןעשיווצ ןעוועג ץנערוקנַאק

 .תורצ עסיורג ףיוא ןעוועג ןענייז ןערָאיטקא יד זא ,טינ קפס ןייק
 .האלמו םלוע ןא ןעוועג רָאיטקא ןא ראפ זיא טייצ רענעי ןיא

 -טאפ טָאה סָאװ ,לעטנאקירבאפ א סעּפע ןענופעג ךיז טָאה סע ןעוו

 םוצ ןעמוקוצ ןעלעיּפש ן'כַאנ טנעלפ סָאװ ןוא טסנוק יד טריזינַאר

 עציײלּפ ןיא םהיא ןָאהט ּפאלק ןעטנוזעג א ,רעלעיּפשיוש גנילבעיל
 סָאד ".ןעסייבוצ סעּפע רימָאל ,רעדורב ,םוק, : ןָאהט נָאז א ןוא
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 יוזא טינ ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,גָאטימ רעטוג א ןעסייהעג טּפָא טָאה
 -רעפ ןעבָאה סָאװ ,ןעראניס עכילטע רעדָא ,ןעניגרעפ טנעקעג טּפָא

 -ענענוצ טָאה סָאװ ,קנורט רעטוג א רעדָא ,תעדה תבחרה טפאש

 ןעבָאה קילנ אזא .רעטייוו ןעפּפמעק ןוא ןרעננוה וצ הטומ ןעב
 -עג ןעבָאה ןערָאיטקא ערענעלק יד .ןערעטש יד רַאנ טאהעגנ רעבָא
 שזדייטס ,  ,"ןעדלָאיי ,"ןעטאירטאּפ , טימ ךיז ןענענונעב טזומ
 עמירַא ןעוועג ךילניואוועג ןענייז סָאד ",סרעקוָאס,, ,"סלעשזדנייא
 -באפ ןיא טעװעצַארּפענ ךָאו עצנאנ יד ןעבָאה סָאװ ,רעטייברא

 -רעפ ייז ןעבָאה ןעדנעבא יד ןוא הור ןופ נעט ערעייז ןיא ןוא ,קיר
 -רעפ ןעוועג ןענייז ייז .רעטאעהט םורא ןוא רעטאעהט ןיא טכארב

 טָאה ייז ןופ רעדעי זא ,ןייז ןעק סע ןוא ,ןערָאיטקא יד ןיא טכָאק
 ערענעלק יד ,רעלעיּפשיוש א טייצ רעד טימ ןערעוו וצ ט'מולח'עג

 ןעטעפ ןייק ןעקעלבָא טנעקעג טינ עכלעזא ןופ ןעבַאה ןערָאיטקא

 ןעסָאריּפאּפ ?יקעּפ א ןוא טרָאט טימ עפאק עסַאט א רָאנ ,לעדנייב

 עטוג א סָאד זיא קחדה תעשב ןוא .ןעשאנ טנעקעג ייז ןופ ןעמ טָאה

 ,ךאז

 טייקכילגעמ יד ןעבענעג ןערָאיטקא יד סָאד טָאה םעד ץוח א

 -עב א טָאה ראפרעד ןוא עפאק סרעביירש ןיא ןעדנוק ןעגנערב ֹוצ

 וצ גנירעה א טימ ?לעטיירב א ןענירק טנעקעג רָאיטקא רעטבייוו

 ,םייח רעד ןיא רעדניק ןוא בייוו ןופ רעננוה םעד ןעליטש

 -אעהט עדייב ןיא ןערָאיטקא עלא ןעוועג ןענייז תורצ ףיוא
 ןייא ןופ טפאשדנייפ יד זא ,וצרעד טרהיפענ טָאה סָאד ןוא ,סרעט

 רעטייוו סָאװ .רעסערנ ץלא ןעסקאוועג זיא ןעטייווצ םוצ רעטאעהט
 -ַאה סרעטאעהט יד ,ןערָאװעג טפראשרעפ רחעמ ץלא האנש יד זיא

 -ענסיוא טָאה רענייא סָאװ ,טימרעד טנעגונעב טינ ןיוש ךיז ןעב

 ןעטייווצ ןופ עסעיּפ א ןופ טלאהניא םעד רעדָא ?לעטיט א טּפאכ

 -ענ טינ ןיוש טימרעד דיז טָאה ץנערוקנַאק ערעטיב יד .רעטאעהט

 -יפא עניילק טזָאלענסיױרא ןעבָאה ןערָאטקעריד יד .ןעליטש טנעק

 ןרעדנא ן'פיוא רענייא ץומש ןעפראווענ ןעבָאה ייז עכלעוו ןיא ,ןעש

 טראק ןיא סָאװ ןעטייווצ ן'פיוא רענייא טלהעצרעדסיוא ןוא

 יצ ןעוועג זיא רעטאעהט ןייא ןופ עבאנפיוא טּפיוה יד .טהעטש

 טָאה ןעשיפא יד ץוח א ,רעטאעהט ןעטייווצ םעד ןעריטידערקסיד
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 -עווש ןוא ךעּפ ןעסָאנעג ןוא ענהיב רעד ןופ סעדער ןעטלאהענ ןעמ

 עלעיצעּפס טסאפרעפ ךיוא טָאה ןעמ .ערעדנא יד ףיוא ענייא לעב

 -ַָאד יד ןיא .ןעסעיּפ יד ןיא ייז טעוועקוטשעגנניירא ןוא ןעטעלּפוק

 "קא יד ןופ טכאמעג קזוח ,טכאלעגבא ןעמ טָאה ןעטעלּפוק עגיז
 סָאד זא ,ךיז טהעטשרעפ סע .רעטאעהט ןעטייווצ םעד ןופ ןערָאיט

 ןעטייווצ ןופ ןעמהענוצניירא דעטאעהט ןייא טרעטשעגנ טינ טָאה

 ןעכלעוו ,טכאלעגבא טָאה ןעמ ןעכלעוו ןופ ,רָאיטקא ןא רעטאעהט

 ,טצומשעב ןוא טפּפמישעב טָאה ןעמ

 -עלדיז ,ןעיירעקנאצ ,ןעיירעסייר עניזָאד יד ןעבַאה ןח ןייק

 -סטפעשעג יד ןוא ,ןעבעגעגוצ טינ סרעטאעהט יד ןעיירעגירק ,ןעייר
 .ןערָאװעג טרעסעברעפ טינ ןופרעד זיא סרעטאעהט יד ןופ טייֵז



 ,לעטיּפַאק רעטייווצ

 ,קרָאי וינ ןיא החּפשמ עצנאג יר

 םעד ןיא ןערָאיטקא יד טבעלענ טינ ךיז טָאה סע טכעלש יו

 -נעל ערעדנא יד ןענעקטנא ןדע ןנ א ןעוועג סָאד זיא ,דנאל ןעיינ

 -עמוא .ןערָאוװעג ןעפראוורעפ ןענייז ןערָאיטקא עשידיא ואוו ,רעד

 "ורעמא ןייק קעווא ךיז טזָאל םלוע רעד יו ,ןהעזענ ןעמ טָאה םוד

 -רעד ןעבָאה סָאו ,ףעירב ןעמוקעגנַא ןענייז ןעטרָאד ןופ ןוא אק

 ואווסרעדנא ץענרע טָאה ןעמ סאו ,ןעקילנ עכלעזא ןעגעוו טלהעצ

 ייז ואוו ,עסירטקא עדעי ןוא רָאיטקא רעדעי ןוא ,טרעהענ טינ

 ,הנידמ רענעדלָאנ רעד ךָאנ טבערטשענ ןעבָאה ןעוועג טינ ןענייז
 קחרמ :רעד יוזא טינ ןוא ,רעטייוו וצ א ןעוועג זיא געוו רעד

 ןוא ,ןעטסָאק טפראדעג טָאה עזייר אזא סָאװ ,האצוה עסיורג יד יו

 -לאּפשעג ןערָאיטקא עלא טעמכ ןעבָאה ןעמהאנסיוא ענינעוו טימ

 -נַאל ןעוועג זיא עיצנַאטס עטשרע יד .ןעייווצ ןיא עזייר יד ןעט

 -ננענבא ,ךיז טקוקעגנמורא ,טלעטשענבא ךיז ייז ןעבָאה ָאד ,ןָאד

 -עצריק א ןענַאטשעג ,אקירעמא ןענעוו ןעסורעג ערעטנעהענ ןעמ

 רעד וצ ךיז טזָאלענקעװא םעדכַאנ ןוא טייצ ערעננעל רעדָא ער

 -ַאיטקא עבלאה עטשרע יד טימ ןעוועג זיא יוזא .הנידמ רענעדלַאג

 -נולעטשרַאפ עטשרע יד ןעבעגעג קרָאי וינ ןיא ןעבָאה סָאװ ,ןער
 -מַאק רעטאעהט רעלעיַאר רעטשרע רעד טימ ןעוועג זיא יוזא ,ןענ

 עצנאג יד .ּפָאק רעד ןעוועג זיא ןאמרעבליז רעכלעוו ןופ ,עינאּפ
 קנאד א ןוא ןָאדנַאל ןיא טלעטשענבא רעהירפ ךיז טָאה עינַאּפמָאק

 עניטרַא יד טימ ןעמאזוצ ןעבעג וצ ןערָאװעג ךילגעמ זיא רהיא
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 .רעטאעהט ןעניטכיר א ןיא ןעננולעטשראפ עכילטע ןערָאיטקא

 -אמ ,עינַאּפמָאק רעטייוצ רעד ןופ .דראגנאוא רעד ךיוא

 ןיא ןעלאפעגניירא רעהירפ ןיא ,לעקניפ ןוא אקסעלוג

 זיא סָאװ ,חילש א טימ ךיז ןעפַארטעג ןעטרָאד גילעפוצ ןוא ןָאדנַאל

 עלא טימ טעמכ לאפ רעד ןעוועג זיא יוזא ןוא ,ייז ךָאנ ןעמוקעג ט נ

 ןיק ןעמוקענ טייצ רענעי ןיא ןענייז סָאװ ןערַאיטקא ערעדנא

 | ,אקירעמא

 זיא ,דנאלסור ןיא ןערָאװעג ןעטָאברעּפ זיא רעטאעהט טייצ
 ןופ ןעוועג זיא רעלדא בקעי .עינאּפמָאק א ןענַאטשענ ןָאדנַאל ןיא

 ןוא ןָאדנַאל ןיא טצעזעב ךיז טָאה סָאװ ןערָאיטקא עטשרע יד

 ןענייז ייז םנה .סרענדארג יד טצעזעב ךיוא ךיז ןעבָאה ןעטרָאד

 טלָאמעד טָאה ענהיב יד סָאװ ןעטפערק עטסניטכיוו יד ןופ ןעוועג

 ןיילק ףיוא ןעטיבעגסיוא ןעלעיּפש רעייז רעבא ךיז טָאה ,טגָאמרעּפ

 רעטאעהט ןעניטכיר ןייק טאהעג טינ טָאה ייז ןופ רענייק ,דלעג

 -ַאז וצ יוזא טלעיּפשעג ייז ןעבָאה ןָאדנַאל ןיא טייצ עצנאנ יד ןוא

 ,ןעבולק ןיא ןענ

 וצ ןעזייוורעד טנעקעג ןעבָאה רענדארג טינ ןוא רעלדא טינ

 זיא רעטאעהט אזא ,ןָאדנַָאל ןיא רעטאעהט ןעניטכיר א ןעמהענ

 ןיא םלוע רעשידיא רעד ןוא האצוה רעסיורג א טימ ןעדנוברעפ
 ןעמ טָאה תונידמ ערעדנא ןיא ,ראפרעד םירָא וצ ןעוועג זיא ןאדנאל

 רעדָא לַאטש א ןעמונעג טָאה ןעמ סָאװ ,טימרעד ןעפלָאהעג ךיז

 טנעפעעג ןוא רעטאעהט םהיא ןעבענעג ןעמַאנ א ןוא ריטקארט א

 טנעקעג טינ יוזא ןעמ טָאה ןָאדנַאל ןיא רַאנ .עסאק -א ןעטרָאד

 ןייז ףראד ,רעטאעהט ןעמָאנ םעד טנַארט סָאװ עדייבענ א .ןָאהט

 טינ ןעטרָאד ןעמ רָאט טינ זא ,טדָאטש ןופ תונקת יד וצ טסאּפעגוצ

 .ןעלעיּפש

 -ַאה רעדעילנטימ יד ,בולק א טימ ןיד רעד רעבא זיא סרעדנא

 -רָאפ ןעבענ ןוא בולק ןיא ךיז ייב ךיז ןעלמאזרעפ וצ טכער א ןעב

 -טימ יד .ןעפיוקרעפ טינ ןעטעליב ןַײק ןערָאט ייז רָאנ ,ןעננולעטש

 .ןעננולעטשרַאפ ערעייז ןעטרָאד ןעבעיג ןוא לָאה א ןעגניד רעדעילג

 ןעננולעטשרָאפ יד ןוא בולק אזא ןיא טלעיּפשעג טָאה רעלדא

 רעד .דנעבא גאטנוז ןוא טכאנ וצ תבש ןערָאװעג ןעבענעג ןענייז
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 -סערג רעד רַאנ ,רעדעילנטימ יד ןעוועג ןענייז בולּק םעד ןופ דוסי

 יד עכלעוו ,רעכוזעב עניטייז ןופ ןעמוקעג זיא הסנכה לייהט רעט

 רעדעילנגטימ יד .ןעזָאלוצניירא טנילקענ ךיז ןעבָאה רעדעילנטימ

 ןענירקעג רָאנ טָאה ןופרעד ןוא ךָאו א נניליש א טלהָאצעג ןעבַאה

 -עירפוצ טפראדעג ךיז ןעבָאה ערעדנא יד ןוא רָאיטקא טּפיױה רעד

 -דיוװעג ךיז ןעבָאה ייז רעכלעוו וצ ,טסנוק רעד טימ ןעלעטשנעד

 רעסאוו טאהעגנ םיוק טָאה רָאיטקא טּפיוה רעד וליפא רָאנ .טעמ

 | ,עשאק היוא

 -עב א טימ ןעננאנעגוצ ןענייז בולק א ןיא ןעננולעטשרַאפ יד

 ןעטרָאד ןוא שיט א ןענַאטשענ זיא לָאה ןעטימ ןיא .רדס ןרעדנוז

 -ייצ א ףיוא ,טעטימָאק רעד ןוא רעדנעציזראפ רעד ןעסעזענ ןענייז

 ןוא ןעביוהענפיוא גנאהראפ רעד ךיז טָאה ןעדנעציזרַאפ ןופ ןעכ

 | .ןעלעיּפש וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ
 ןערָאװעג ןעלעפענ טינ ןרענדארגנ ןענייז ,סיוא טזייוו סע יו

 בייוו ןייז ןעמונעג דלאב טָאה רע ?ייוו ,ןָאדנַאל ןופ סעקדנאראּפ יד

 ןעטרָאד ןעבעג וצ זיראּפ ןייק ןערהָאפענקעװא רהיא טימ זיא ןוא

 רעד ןיא זא ,ןענופעגסיוא ךינ ראנ טָאה רע רעבא ,ןעגנולעטשרַאפ

 יקירוצ ךיז טָאה רע ןוא ןָאדנַאל ןופ רענרע ךָאנ זיראּפ זיא טכיזניהי

 טכאמעג טָאה ןוא דנאלגנע ןופ טדָאטשטּפיוה רעד ןיא טרהעקעג

 -אפמָאק א טלעטשעגנעמאזוצ טָאה רע טסייה סָאד ,ךיז ראפ תבש

 .בולק םענעגייא ןא םענייז ןיא טלעיּפשעג ןוא עינ

 עלא ראפ עיצנַאטס עטשרע יד ןעוועג זיא ןָאדנַאל יו יוזא

 טייצ רעד ךרוד ןענייז ,אקירעמא ןייק ןערהָאפעג ןענייז סָאװ ,ענעי

 טימ ךיז טָאה עילימאפ ןערָאיטקא יד ןוא ןעבילברעפ עלעיפ ןעטרָאד

 רעד ןופ רעלעיּפש ןעמוקענוצ ןענייז ךיוא .טרעסערגרעפ רהָאי ןעדעי

 ןיא ןָאדנַאל ןיא זיא יוזא .אפונ ןָאדנַאל ןיא גנורעקלעפעב רעשידיא

 עכלעוו ,ענאמ יורפ עסירטקא ןא ןערָאװעג רהָאי רַאּפ עטשרע יד

 אנא ןעמוקענוצ זיא רעטעּפש ןוא טנעקעג שידיא גינעוו רהעז טָאה

 דניק סלא ךָאנ טָאה אשראוו ןופ ענערָאבעג א םנה עטצעל יד ,דלעה

 ןייק ןעמוקעגנרעבירא יז זיא ןעטרָאד ןופ ןוא זיראּפ ןייק טרירגימע

 / רעשידיא רעד ןיא עקטסירַאכ סלא ןעטַארטמענגניירא זיא ןוא ןַאדנַאל

 וצ ןעביוהרעד טייצ רעצרוק א ןיא דיז טָאה ןוא ןָאדנַאל ןיא עּפורט
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 ןעמַאנ א יז טָאה רעטעּפש ןערהאי .אנַאדאמירּפ א ןופ הגרדמ רעד
 ןעדנעגעל ךס א ןוא ענהיב ליוועדאוו רעשילגנע רעד ףיוא ןענואוועג
 ןייטשּפע ינעפ ךיוא זיא יוזא .ןעננאנעגמורא רהיא ןעגעוו ןענייז
 -רעפ םענייא ןופ זיא יז רעדייא ,ןָאדנַאל ןיא עקטסירַאכ א ןעוועג
 אידאוו ןעמַאנ ן'טימ ץנירּפ א ואוו ,ןעידניא ןייק ןערָאװעג טרהיפ
 טרהעקעגקירוצ ךיז יז טָאה םעדכַאנ .טבעילרעפ רהיא ןיא ךיז טָאה
 -ַאד יד ןיא .ןירעלעיּפשיוש עשידיא א ןערָאװעג ןוא ןַאדנַאל ןייק
 (ןאמנייפ ענייד יורפ רעטעּפש) ןיטעטש הניד טָאה ןערהַאי עניז
 -נעזָאר סקאמ ךיוא ,בולק ןיא ן'רענדַארג ייב טויבעד רהיא טכאמעג
 -ארטענפיוא לָאמ ןעטשרע םוצ טייצ רעניבלעז רעד ןיא טָאה לאהט
 .עינאּפמָאק םרענדארג ןיא ןעט

 ןעמ ןעק ,טגָאלּפעג ןעטרָאד ךיז ןעבָאה ןערָאיטקא יד סייוו יו
 אזא ןיא טָאה ןעמ סָאװ עמהאננייא עטסערג יד זא ,ןופרעד ןהעז
 ןעוועג סנעטסכעה ןיא גנולעטשרַאפ א ןופ ןעבָאה טנעקעג בולק
 -רעפ רעדָא גיסיירד ןוא ףניפ טסייה סָאד ,טנופ טכא רעדָא ןעביז
 -הייוו א טימ ןערהַאי ערעטעּפש יד ןיא טָאה רעלדא .ראלָאד גיצ
 -ענ דניק א ןָאדנַאל ןיא זיא םהיא ייב יוזא יו ,טלהעצרעד גָאט
 א ןעטלאה וצ ןעלטימ יד טאהעג טינ טָאה רע לייוו ,ןעברָאטש
 ןעגארט טפראדעג גנולעטשרַאפ רעדעי וצ סע טָאה ןעמ ןוא טסנעיד
 | ,רעטאעהט ןופ ןוא רעטאעהט ןיא

 וצ ןערָאיטקא עילימאפ יד ןעטלאהעגבָא טינ טָאה סָאד רַאנ
 -רעפ ךיז ןעבָאה ןערָאיטקא יד .רחָאי ןעדעי טימ ךיז ןערעסערנרעפ
 עינאּפמַאק ןייא ואוו ןעטרָאד ןוא ךיז ןעננאגוצ ָאד ןוא טנינייא
 עטירד א ןוא עטייווצ א טעדנירגעג ךיז טָאה טגָאלּפעג ךיז טָאה

 טגינייארעפ רעדיוו ךיז ןעבָאה ייז זיב גנאל יוזא טרירוקנַאק ןוא
 םיכודיש ןערָאװעג ןעסַאלשעג ןענייז סיוא רהאי ןיִיא רהאי יוזא ןוא
 -ַאדנַאל םעד ןעוועג הכזמ ןוא ךודיש סיוא ןערָאװעג זיא סע ןוא

 .טסנוק רעטאעהיו טימ םלוע ןעשידיא רענ

 זיא ןָאדנַאל ןיא טייצ רענעי ןופ רָאטקעריד רעטסגיטכיוו רעד
 טָאה רעכלעוו ,הטימס ןעמָאנ ן'טימ בצק רעסיוועג א ןעוועג זיא
 -ייבעג עיינ יד ןעוו ןוא ,טירטס סנירּפ ןיא בולק א ןעיוב ןעמונעג
 יד רָאנ טינ טאהעג ןָאדנַאל ןיוש טָאה ,ןערָאװעג גיטראפ זיא עד
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 -יוש הנחמ עצנאנ א ךיוא רָאנ ,טייצ רענעי ןופ ןעטפערק עטסעב

 .רעלעיּפש
 ןיא בולק סעסנירּפ רעד ןעוו ,1886 ףוס זא ,רימ ןעהעז יוזא

 ,רענדארג ,רעלדא ;ןעוועג ןָאדנַאל ןיא ןענייז ןערָאװעג גיטראפ

 ןעמַאנ-ןענהיב ןייז) ןָאזניקדאר סקאמ ,ןיצּפיל יורפ ,רענדארג יורפ
 יָאר סקאמ ,ןאמצאק יורפ ןוא ןאמצאק ,(סקראמ ףלָאדור ןעוועג זיא
 -עווייפ ,םָאב ,דלָאנ ,ענאמ יורפ ןוא ענאמ ,ןיטעטש הניד ,לאהטנעז

 יורפ ,שטיווָאבוקאי ,אנרש רעסיוועג ַא ,דלעה אנא ,ןאמדעירפ על

 ךָאנ ןעוועג יד ןענייז רעמָאט ןוא .ערעדנא ךָאנ ןוא שטיווָאבוקאי

 ןוא דלָאגנהעש אבא ןַאדנַאל ןייק טכארבענבַארא ןעמ טָאה גינעוו

 -נהעש אבא ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא .דלאננהעש אראלק יורפ ןייז :

 ףיֹוא רעלעיּפשיוש ןעשיטאמארד ןעטסערג ן'ראפ טנעכערעג דלָאג

 .ענהיב רעשידיא רעד

 א ןערָאװעג טרהיפעננייא ןיוש זיא בולק סעסנירּפ ןיא

 טפארק אזא ןֹוא ,תוריכש ןערָאיטקא יד ןעלהָאצ וצ קיטקַאט עיינ
 גניליש ןהעצ ןוא טנופ יירד ןופ ךרע ןא ןענירקענ טָאה רעלדא יו

 .תוריכש עסיורג נידלאוונ ראפ טנעכערעגנ ןעמ טָאה סָאד ,ךָאו א

 וצ גאטיירפ ץוח א ,ךָאװ עצנאנ יד טלעיּפשעגנ ןיוש ןעמ טָאה טציא

 סָאװ ,ראפרעד טינ תבש טיהעגבָא טָאה ןעמ .גָאטייב תבש ןוא טכאנ

 טינ ךיוא ןוא םורפ יוזא ןעוועג ןענייז ןערָאיטקא ןוא רָאטקעריד רעד

 טלָאװעג טינ טָאה םלוע רענַאדנַאל רעשידיא רעד סָאװ ראפרעד

 שטייב א טאהעג ןעבָאה עמורפ יד לייוו רָאנ ,ןייז תבש ??חמ

 סָאד זיא טרעלקרע ןעוועג רעהירפ ןיוש זיא סע יו .בולק ן'רעביא

 ץוח א ןוא ,רשכ ןעצנאג ןיא ןעגנאנעגוצ טינ ֿבולק ןיא ןעלעיּפש
 -היפ טזומעג טָאה רע ןוא בצק א ןעוועג רָאטקעריד רעד זיא םעד

 .טַאטש ןעשידיא ןא ןעד

 ןוא רעלדא ,רד ןָאדנַאל ןיא טייצ רענעי ןופ ללוכה בר רעד

 עשידיא יד ףיוא םורק טקוקעג ןעבָאה עיטארקָאטסירא עשידיא יד

 -ירָאטאלימיסא רעייז ןופ ןעבָאה ייז .ןעבולק יד ןיא ןעגנופעטשרַאפ
 -רעפ סָאװ ,ענהיב עשידיא א ןהעז וצ ניהור טנעקענ טינ קוק ןעש

 רוטלוק עשידיא א ןוא "ןָאנראשז , םעד ןעלצרַאוװאוצנייא טכערּפש

 וצ ןערעטש ייז טעוװ סָאװ ןוא ןעדיא ענעמוקענרעבירא יד ןעשיווצ
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 .רד ןוא .ןעשנואווענ סע ןעבָאה ייז יוװ ,דינ יוזא ךיז ןעריזאלננא

 ןעדעירפוצנוא ןייז וצ ךאזרוא רעדנא ןא ךָאנ טאהענ טָאה רעלדאי

 יד ןַא טהעג ענהיב רעשידיא רעד ףיוא .ענהיב רעשידיא רעד טימ
 ךיז טביולרע ןעמ סָאװ ,שדוקח לולח רעכילקערש א טייצ עצנאנ

 ,ןעדייל טנעקענ טינ טָאה רע .םלועה תומוא יד ןופ ענייק ייב טינ

 ןיא וליפא ןוא הלטבל הכרב א ענהיב רעד ףיוא טכאמ ןעמ סָאװ

 שדוקח לולח א ןהעזענ רע טָאה "אטסאקא לאידרוא , יו קיטש אזא

 טָאה רע ןוא .רפוש ן'תמא ןא ןופ ןעטרָאד טזָאלב ןעמ סאוו ,ןירעד

 א ןופ ןעזָאלב לָאז ןעמ זא ,עינאּפמָאק רעד ייב ט'לעוּפ'ענ עקאט

 ןוא טלעטשעב רפוש אזא טָאה ןיילא רע ןוא רפוש םענעריּפַאּפ

 | ' ,טלעטשעגוצ
 טָאה ןָאדנַאל ןיא ןעדיא ?ייהט רעשיטארקַאטסירא רעד וצ רָאנ

 פביאענסיוא טינ סולפנייא ןייק רע טָאה ,ךיילנ רעדָא םורק טקוקעג

 יד ןעבָאה ןָאדנַאל ןיא ןערָאיטקא יד ןוא ענהיב רעשידיא רעד ףיוא

 בולק סעסנירּפ ןיא זא ,טייוו יוזא טכארבעג רהָאי עכילטע עטשרע

 רעניטרָאד רעד םורא ןוא דנעבא ןעדעי טלעיּפשעג ןיוש ןעמ טָאה
 -עי ןופ ןעטפערק עטסעב יד טריּפורג ךיז ןעבָאה ענהיב רעשידיא

 -נָאל ןיא רעטאעהט רעשידיא רעד זא ,טניישעגנ טָאה סע .טייצ רענ

 -אעהט ןעשידיא ן'ראפ ןעמעש ךיז ןעפראד טינ רָאנ טינ טעװ ןַאד

 ןענענ ּפָאק םעד ןעסייררעפ ךָאנ טעוו רע רָאנ ,אקירעמא ןיא רעט

 | ,םהיא

 קילננוא ןא ןעפארטעג טָאה ,ןהעשענ ויא סָאד רעדייא רעבָא

 ןיא .טלעיּפשעג ןעטרָאד טָאה ןעמ תעשב בולק סעסנירּפ םעד ןיא
 ןוא "! רעייפ , ןעירשעגסיוא רעצימע טָאה 1887 ןיא רעטניוו ןעטימ
 ןערָאיטקא יד .ןעמוקענמוא ןעשנעמ ןעצעביז ןענייז המוהמ רעד ןיא

 וצ טכוזענ ןעבָאה ןוא הטומ םעד ןערָאלרעפ םעד ךָאנ ןעבָאה

 בייוו ןייז ןוא דלאננהעש אבא .ןָאדנַאל ןופ רעכיג סָאװ ןעפיולטנא |

 -ייז יורפ ןייז ןוא רענדארג ,קרָאי וינ ןייק ןערהָאפעגקעװא ןענייז

 ,טנָאמרעד ךיז טָאה רעלדא ןוא אשראוו ןייק ןערהָאפענקעװא ןענ
 רענאקיש ןופ חילש א ןעמוקעג םהיא וצ זיא רעמוז ןעטימ ןיא זא

 .אנאקיש ךָאנ ןערהַאפ וצ ןעסָאלשעב טָאה רע ןוא רעמהענרעטנוא

 גיליוועגנייא טָאה רענעי ןוא ?לוכה בר םוצ טדנעוװעג ךיז טָאה רע
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 ןייז ןוא םיבורק יד ןוא םהיא ראפ תואצוה עניטיונ יד ןעפאש וצ
 ןאדנאל ןופ ייז ןופ ןערעוו וצ רוטּפ יבא ,אנאקיש זיב עינאּפמַאק
 .געוו ןיא טכירענסיוא ייז ןעמ טָאה םירוּפ ראפ ןעכַאװ רַאּפ א ןוא

 ,סניצפיל יד ,רעלדא בקעי ןופ ןענַאטשעב זיא עינַאּפמַאק יד
 ןוא רעדנעלרעבא ,םָאב ,סענָאב ,רעלדיפ ,ןאמדעירפ עלעווייפ ,דלָאג

 .ערעדנַא

 רָאנ ,ָאגאקיש ןייק עינאּפמָאק רעד טימ רעלדא זיא ןערהַאפעג

 טאה רע רעדייא ןוא ,קרָאי וינ ןיא ןעביילב וצ רע טָאה טפַאהעג

 *וד וצ ףעירב ןעבירשעגנַא רע טָאה ,ףיש ן'פיוא טצעזענפיורא ךיז

 טימ טמוק רע זא סרעטאעהט רעקרָאי וינ עדייב ןופ ןערָאטקער
 :ייז טעו לעטשבא רעטשרע ןייז ןוא אקירעמא ןייק עּפורט ןייז
 רע זא ,ןהעטשרעפ וצ ןעבענעג רע טָאה טימרעד .קרָאי וינ ןיא

 ןעמהענוצניירא קשח ןעבָאה ןעלעוו ייז ביוא ,ןעדער ןעזָאל ךיז טעוו
 ןופ רענייק זיא ,ןעמוקעגנַא זיא ףיש סָאד ןעוו רָאנ .ךיז וצ םהיא
 -רעפ טָאה רע ,ןענעגעגעב םחיא ןעמוקעג טינ טייל רעטאעהט יד

 טכאמענ טינ תויהש ןייק טָאה רע ןוא טיידעב סָאד סָאװ ,ןענאטש

 .אנאקיש ןייק ןערהָאפעגקעװא עּפורט ןייז טימ ךדיילג ןוא

 .הדועס רעד וצ טקנוּפ ,טכאנייב םירוּפ ןעמוקעגנָא ןענייז ייז

 ןוא שטיווָאדזַארד טרוזענבא טכאנ רעניבלעז רעד ןיא ךָאנ טָאה רע

 .ייז ןעשיווצ ןערָאװעג ןעסַאלשעג קסע רעד ז א הדועס רעד ייב

 ןוא םיפתוש ןענופענ טָאה טייצ נעט עכילטע ןיא שטיווַאדזַארד

 ךָאנ ןוא רעטאעהט טירטס ןָאסידעמ ןעמונעג ייז ןעבָאה ןעמאזוצ
 -עיּפש וצ ןעביוהעגנא עינאּפמַאק ןייז טימ רעלדא טָאה חסּפ ראפ
 .ןעל

 -עג ןענייז טרהיפעגפיוא ןעטרַאד טָאה ןעמ סָאװ רעקיטש יד
 טלעיּפשענ טאה ןעמ .דנאלסור ןופ ראוטרעּפער ןעטלא םעד ןופ ןעוו

 סיוא ענענושמ יד , ,"אדאסאמלא ראטקָאד , ,"אטסאקא לאירוא,

 ןופ סעדא ןיא ןערָאװעג טסאפרעפ זיא קיטש עטצעל סָאד ."עבעיל
 ןהעז ןעמוקענ זיא םלוע רעד .יקסנילעזאוו ןעמָאנ ן'טימ רעטסוש א
 קיטש א ןעלעיּפש טנעקענ סנעטסכעה טָאה ןעמ רָאנ ,ןעסעיּפ יד

 .טאהעג טינ עּפורט יד טָאה ןעסעיּפ עיינ ןייק ןוא לָאמ יירד ייווצ
 ן'רעלדא קיירטס א טרעלקרע עּפורט יד טָאה חסּפ ךָאנ ףכית
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 -עהט ןייא ואוו ןעמרַאד זא ,ןעוועג זיא ןופרעד אצוי לעוּפ רעד ןוא
 ייווצ ןערָאװעג דלאב ןענייז ןעטלאה טנעקעג טינ ךיז טָאה רעטא

 סָאװ ,ןערָאיטקא עכילטע יד טכוזענבָא טָאה רעלדא .סרעטאעהט

 -ורפ רהַאי עכילטע טימ ָאנאקיש ןיא ןערָאװעג ןעפראוורעפ ןענייז

 -אעהט עדייב רָאנ ,ןעלעיּפש ייז טימ טלעטשעג ךיז טָאה ןוא רעה
 ןיא ןעבַאה עדייב ןוא תורצ עסיורנ ףיוא ןעווענ טציא ןענייז סרעט

 : .טצאלּפעג ןעכיג

 ץ'רעלדא טימ ןעמוקענ זיא סָאװ עינאּפמַאק עצנאג יד טעמכ

 טָאה סע רע .אנאקיש ןיא ןעקעטש ןעבילבענ זיא ןַאדנַאל ןופ
 ןערָאװעג זיא רענייא ,הכאלמ א וצ ןעמונעג ךיז טָאה טאהעג קשח

 טאקאוודא ןא וצ תרשמ סלא ןיירא ןיא רעטייווצ א ,רעשטוק א

 -דא ןוא גנוניטפעשעב ןהָא ןעטסנעידרעפ טכוזעגנ ןעבָאה ערעדנא

 .קרָאי וינ ןייק ןערהַאפענקעווא ןענייז סניצּפיל יד ןוא רעל

 אינעמור , ןיא ןערָאװעג טרישזאננא ךיילנ זיא ןיצּפיל יורפ

 זיא םוקילבוּפ רעקרָאי וינ ן'ראפ טויבעד רהיא ןוא "זיוה ערעּפא

 לראק ךיוא זיא טייצ רעניבלעז רעד ןיא ."הארָאבעד ,, ןיא ןעוועג
 ערעּפא עינעמור , רעד ןיא רעטאעהט לאטנעירָא םעד ןופ רעבירא

 -לעוו ךָאנ ,ןייטשדלַאנ עיפַאס ןעמונעגטימ ךיוא טָאה רע ןוא "זיוה

 רעביא טימ עּפָארױא ןייק טקישעג םהיא טָאה עינאּפמַאק ןייז רעכ

 / אבא ,קרָאי וינ ןייק טכארבעג רהיא טָאה רע ןוא קירוצ רהָאי א

 לאטנעירָא םעד ןיא ןיירא ןענייז אראלק יורפ ןייז ןוא דלאננהעש

 .ןענופענ טינ ןלעב ןייק ךיז טָאה ן'רעלדא ףיוא רָאנ ,רעטאעהט

 -סעק ,שטיוורוה .מ ןעוועג םהיא ןענענ ןענייז רעטאעהט ןייא ןיא

 ןוא ,ךיז ייב ןעבָאה טלָאװעג טינ םחיא ןעבָאה ןוא ןאמנייפ ןוא רעֶל

 טאהעג קשח אי ןאמרעבליז טָאה רעטאעהט ןעטייווצ ןיא
 -וילנסיוא טנעקעג טינ ךיז ןעבָאה ייז רעבא ,םהיא ןעמהענוצניירא

 -וצ דיז טָאה רעלדא ןוא ןעלָאר ןופ ננולייהטנייא רעד ןענעוו ןעכ

 ,ןָאדנַאל ןייק טרהעקעגקיר

 -וקעננא ןעדאפדלַאנ םהרבא זיא ,188/ ןיא ,טייצ רעד םורא

 .יקסווָאקאוויּפס טימ ןעמאזוצ ,קרָאי וינ ןייק ןעמ

 -קא יד ןופ םינּפ תלבק ןעכילדניירפ א טראוורע טָאה רע ביוא

 ןיא ןערָאיטקא עלא טעמב ןוא ,ןעפאשעג טָאה רע סָאװ ,ןערָאיט
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 ייב רעדא ןעביױהעגנַא רעיראק רעייז ןעבָאה סרעטאעהט עדייב
 ןופ טראוורע טָאה רע ביוא -- ,סעינאּפמַאק ענייז ןיא רעדָא םהיא
  רעטיב ךיז רע טָאה ,םינּפ תלבק ןעכילדניירפ א םידימלת ענייז
 שטיוורוה ןוא רענייטאל ןעראטיוא ייווצ יד .ןובשח ןיא טראנעג
 ייֵז ןוא טנערוקנַאק ןעכילרהעפעג א ןהעזרעד םהיא ןיא ןעבָאה
 ןעמאצרעפ וצ חכב טאהעג ןעבָאה ייז סָאװ ץלא ןַאהטעג ןעבַאה
 -ולדניירפ לעיפ טינ ךיוא רָאנ .רעטאעהט םֹוצ געוו םעד םהיא ראפ
 טוג ןעבָאה ייז .ןערָאיטקא יד םהיא וצ ןעזיוועג ךיז ןעבָאה רעכ
 - ןוא ,רסיק רעצנאג א ןעוועג זיא ןעדאפדלַאנ ןעוו ,טייצ יד טקנעדעג
 רע ןעוו ,חענכה רעטספעיט רעד טימ ןענַאטשעג םהיא ראפ ןענייז ייז
 זא ,ןעזיוועגסיוא טָאה ייז ןוא טשינרָאג ייז ןוא ,רָאג ןעוועג זיא
 ייֵז ןוא רעטאעהט ןיא םופ א ןעלעטשניירא רָאנ רע ףראד םיוק
 ,טפאלקשרעפ ןערעוו קירוצ םהיא ייב ןעלעוו

 ןעוו ,אבה ךורב םענעקורט א רהעז טנעגענעב טָאה ןעדאפדלָאג

 ןעמאזוצ ןעטייברא ןענעוו ןערער וצ ןעביוהעגנָא ייז טימ טָאה רע

 -ָאה טלָאװעג טָאה רע ,דנאל ןעיינ םעד ןיא ענהיב רעיינ רעד ףיוא

 ,עינאּפמַאק עטונ א ןעביילקסיוא ןוא רעטאעהט םענענייא ןא ןעב

 ןעזיווענסיורא ךיז טָאה חעינמ עטסניטכיוו ןוא עטשרע יד ןיוש רָאנ
 ,ןערָאיטקא יד ןופ טייז רעד ןופ

 ןוא ייוויל ,"זיוה ערעּפָא עינעמוד רעד ןופ ןערָאטקעריד יד
 ייז ןוא ןעדאפדלָאנ ןַא טּפאכעננא אקוד דיז ןעבָאה ןייטשדלאנ
 ,רעטאעהט רעייז ןיא םהיא ןעמהענניירא טלָאװעג רהעז ןעבַאה
 -סעלוגאמ יוװ ,עינאּפמַאק רעד ןופ ןעטפערק עניטכיוו עמאס יד רָאנ
 -רע טראוו ןעבראה ן'טימ ןעבָאה ןאמנייפ ןוא רעלסעק ,לעקניפ ,אק
 ןוא ,ןָאיצקעריד ןייז רעטנוא ןעלעיּפש טינ ןעלעוו ייז זא ,טרעלק
 -דלָאנ ןעשיווצ ןעביילקוצסיוא ןעמוקענסיוא זיא ןערָאטקעריד יד

 -ענ ?האוו םעד ןעבָאה ןערָאטקעריד יד .עינאּפמַאק רעד ןוא ןעדאפ
 -דלַאנ ןעמונעגניירא ,,זיוה ערעּפא עינעמור, ןיא ןעבָאה ןוא טכאמ
 -יוהעג ןייק ןעוועג טינ ןענייז רעטאעהט ןיא ןעטפעשעג יד .ןעדאּפ
 -ידיא םעד ןופ רעדנירג םעד טימ זא ,טפאהעגנ ןעבָאה ייז ןוא ענעב
 -ױהנָא ךיז טעװ ןָאיצקעריד רעד ןופ רענייא סלא רעטאעהט ןעש
 -אּפמַאק עצנאנ יד זיא טסעטָארּפ סלא ,עסאק רעד ןיא עפש א ןעב
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 ןעדאפדלַאג ןוא "זיוה ערעּפָא עינעמור  ןופ ןעטָארטעגסיױרא עינ

 ןעגעו ףךיוא רַאנ ןעסעיּפ ןענעוו ןעגרָאז טפראדעג רָאנ טינ טָאה

 .ןערָאיטקא

 ןייק ןעבענעגבא טינ ךיז ןעדאפדלַאנ טָאה ,סיוא טזייוו סע יוװ

 -םיוא קיטש עטשרע סָאד טָאה רע סָאװ טייצ רעד ןופ זא ,גנונכער

 ,קרָאי וינ ןיא רָאטקעריד סלא ןעניישרע ןייז זיב יסאי ןיא טרהיפעג

 טוג ןעוועג זיא סָאװ סָאד ןוא רהָאי ןהעצ יו רהעמ רעבירא ןענייז

 זַא ,ןעפירגעב טינ טָאה רע .טציא טניוטענ טינ ןיוש טָאה טלַאמעד |

 -בישעג רעד ןיא ךשמ רעגנאל ,רעננאל א ןעוועג ןענייז רהָאי ןהעצ |

 -ענ טינ ךחהעמ ןיוש טָאה ןעמ ןוא רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ עט

 "ערטסיורא ייז טימ ןוא רוב-רוש ,לָאמא יוװ ,ןעמעננעמאזוצ טנעק

 ראוטרעּפער ןייז זא ,ןעפירגעב טינ ךיוא טָאה רע .םלוע ןא ראפ ןעט

 יד טימ ןוא םהיא ןהָא טייצ עצנאנ יד טלעיּפשענ ָאד ןעמ טָאה -

 -וצ טנעקעג טינ רעטאעהט ןיא םלוע ןייק ןעמ טָאה רעקיטש עטלא |

 .ןעהיצ

 -עבנוא ןופ עינַאּפמָאק א ןעבילקעגנעמַאזוצ טָאה ןעדאפדלָאנ

 -עג טינ רעלעיּפש ןייק רָאנ ןענייז סָאװ רעדא רעלעיּפש עדנעטייד

 -עגבַא עטלא ןא ראוטרעּפער ןייז ןופ ןעמונעגסיורא טָאה ,ןעוו

 -צעיבַאס ךדלמ ןופ יו ןעגנולקעג ןיוש טָאה סָאװ ,קיטש עטלעיּפש

 "זָאלב סורדוט , ןופ ןעמַאנ םעד ןעטיבעגרעביא טָאה ,ןעטייצ סיק

 וינ םעד ןעװעג דבכמ טימרעד טָאה ןוא "עטיילפ רעביוצ , ףיוא

 יה ,םוקילבוּפ רעקרָאי

 ךָאנ קעווא ןענייז "זיוה ערעּפָא עינעמור, ןיא ןעטפעשעג יד

 טינ דלודעג ןייק ןעבָאה ןערָאטקעריד יד ןוא ,רעהירפ יו רעגיריורט

 גידעל זיא עסאק יד זא ,ןהעזעג ןעבָאה ייז יו ךיג יוזא .טאהעג

 ןייז ןוא ןעדאפדלָאנ ןעטעבעג סעינַאמערעצ םוש ןהָא ייז ןעבָאה

 יד ןעמונעגניירא קירוצ ןעבָאה ןוא ןהעג ןעלָאז ייז זא ,עינַאּפמַאק

 | | .עינאּפמַאק עטלא

 ןטימ ןעגנַאנעג ןיוש ןזיא "זיוה ערעּפָא אינעמור , ןיא רָאנ

 רעד ןוא ןָאזעס ףוס ן'זיב ןעגיוצרעד םיוק טָאה ןעמ .בָארא רעטוּפ

 ןעבילבעג זיא עינַאּפמָאק עסיורג יד .טכאמרעפ ךיז טָאה רעטַאעהט

 "וצ ןייק ךיז ראפ רהעמ ןעבָאה רעדעילגטימ יד .טלעטשעגסיוא
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 וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז ןוא אקירעמא ןיא ןהעזעג טינ טפנוק
 -עב ייז ןעבָאה רעמוז ןעטימ ןיא .דַאזַאנ ונבישה ןעגעוו ןעטכַארט
 -ַאש ןפוא אזא ףיוא ןוא ןעגנולעטשרַאפ עכילטע ןעבענ וצ ןעסָאלש
 ,עּפַאריױא ךָאנ קירוצ עזייר רעד ףיוא תואצוה ןעפ

 "זיוה ערעּפָא אינעמור , רעד ןופ ענאל יד ןעוו טייצ רעד ןיא
 רעד ןופ רַאטיױוא רעד זיא ,עשיטירק אזא ןערָאװעג זיא עינַאּפמַאק
 .מ .ןאלּפ ןעלעניגירַא ןא ףיוא ןעלאפעג שטיוורוה .ס ,עינַאּפמַאק
 ןיא ןיירא ןרענ ןעטערט ןעדיא יד זא טקרעמעב טָאה שטיוורוה
 -אד עכילטע ענייפ ןעלהַאצ וצ ןעדעירפיוצ ןענייז ייז ןוא ןעשזאל
 .טיפענעב-ןעטדיוט ןוא עקרק טימ פנראוועב זייז וצ רהָאי א ראל

 רעטאעהט ןענינייארעפ וצ ןעלאפעגננייא רעביראד זיא םהיא
 -טאּפ א טזָאלעגסיורא רע טָאה קעווצ םעד טימ ןוא ,ןעדרַא ןא טימ
 -סיורג ןוא טייקגיטכיוו יד ןעבעירשעב טָאה רע ןעכלעוו ןיא טעלפ
 ןענינענרעפ ףיוא טיובעג ןייז טעוװו סָאװ ,ןעדרַא ןימ אזא ןופ טייק
 יד ןעסינעג רעדעילגטימ יד ןעלעוו טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא
 .ןעדרָא ןעכילנהעוועג א ןופ ןעטכורפ

 ןופ ןאלּפ רעצנַאג רעד ןערָאװעג טייבראעגנסיוא ןיא ייברעד
 עפראה, ןעסייה טפראדעג טָאה סָאו ןעדרַא םעיינ םעד
 -עי ןוא  ,ראלַאד ןייא ןייז לָאז דלעג טירטנייא ."ם'דיוואד
 רָאנ .שדוח א ראלַאד ייווצ ןעלהַאצ ןעפראד טעװ דעילגטימ רעד
 רחעמ טסייוו דעילנטימ א ואוו סנעדרַא ערעדנא עלא ןיא יו טינ
 ןופרעד רע טָאה ןעבעל ץנאג ןייז ןוא ןעלהָאצ ןוא ןעלהָאצ ןופ טינ
 ןעגירק "סדיוואד עפראה , רעד ןופ דעילנטימ א טעוװ ,טינ האנה ןייק
 ךיילג עקאט ןייא טלהָאצ רע סָאװ דלעג םעד ןופ הטרעוו ןעלופ םעד
 ייוצ יד ראפ ןענירק ףראד דעילנטימ רעדעי ,לעטש רעד ףיוא
 רעדעי טעװ ןפוא אזא ףיוא ןוא ,רעטאעהט ןיא ןעטעליב ראלַאד
 רע סָאװ ,ןרק םעד ןעבָאה "סדיוואד עפראה , רעד ןופ דעילגטימ
 טעוו ןעטנעצָארּפ יד ןוא ,טלעוו רעד ףיוא ןעדרַא ןיא ןייא טלהַאצ
 | .טדיוט ןייז ךָאנ ןעבָאה רעדניק ןוא בייוו ןייז

 א רָאנ ןיא ווא םלוע םעד ןערָאװעג ןעלעפעג זיא ןאלּפ רעד
 ,רעדעילגטימ 900 טלהעצענ ןיוש ןעדרַא רעד טָאה טייצ רעצרוק
 -ארּפ א טכאמעג ןעמ טָאה ןעדרָא םעד ןערילַאטסניא םייב ןוא
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 שטיוורוה .מ .רעטאעהט ןיא גנולעטשרַאפ ארטסקע ןא ןוא ןָאיסעצ

 טָאה סָאװ ,עסעיּפ א גנולעטשראפ רעד דובכל ןעבירשעגנָא טָאה

 -עצַארּפ רעד ןופ גָאט םעד ןיא .."סדיוואד עפראה , יד ןעסייהעג

 ןעועג ןעסאג ענימורא יד ךיוא יו ייוודַארב טסיא זיא ןַאיק

 טגרָאזעב ןעמ טָאה רעדעילנטימ ל?לייהט ַא .ןעשנעמ טימ ץראווש

 "יורפ ייווצ ןוא שטיוורוה .ס ןעוועג זיא עציּפש רעד ןא ,דרעפ טימ

 דאראּפ סיורג טימ טרהיפעג םהיא ןעבַאה רעדיילק עסייוו ןיא ןע

 ירד טימ ןעביוהעגנַא ךיז טָאה ןָאיסעצַארּפ יד .דנעה יד רעטנוא

 טָאה ןַאיסעצַארּפ יד רעגנעל סָאװ ןוא קיזומ ןופ ןעגנאלק עכילהערפ

 .םלוע רעד ןערָאװעג זיא רעטכידעגנ ןוא רעסערג ץלא ןעניוצעג ךיז

 -ראמעגניירא רעדעילנטימ יד ןעבָאה דאראּפ סיורנ טימ

 שטיוורוה .מ ןעמ טָאה דובכ סיורנ טימ ןוא רעטאעהט ןיא טריש

 ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה ןעטרַאד ,ענהיב רעד ףיוא טרהיפענפיורא

 ןעוועג זיא ןעדרַא רעטאעהט םעד ןופ גלָאפרע רעד ןוא סעדערי

 - ,טרעכיזעג

 רעד ןופ ןעמַאנ םעד ןיא ןעבָאה רעביירש ןוא שטיוורוח .מ

 טסלַאמאד זיא סָאװ ,רעטאעהט ס'לוּפ ןעמונעג "ס'ריוואד עפראה;

 רעד .וינעווע רעטירד רעד ןעבעל סאג רעט8 רעד ףיוא ןעוועג

 רעד ןופ עינאּפמָאק רעטלעטשעגנסיוא רעד ןופ ?ייהט רעטסערנ

 -1887 ןופ ןָאזיס ןעיינ ן'פיוא טציא זיא "זיוה ארעּפָא אינעמור,

 טָאה ןעמ .רעטאעהט ס'לוּפ ןעיינ םעד ןיא ןעטארטעגניירא 8

 ןופ רענייא ,ענייה ,רמ .תוריכש ףיוא ןעמונעגנניירא ןערָאיטקא יד

 יד ןופ ןוא "רעטאעהט לאטנעירָא , ןופ ןערָאיטקא עטסגיטכיוו יד

 -ענסיורא ןעטרָאד ןופ זיא רעטאעהט םענעי ןיא םיתב ילעב עטסערנ
 ,רעטאעהט ס'לוּפ ןעיינ םעד ןיא ןיירא זיא ןוא ןעטַארט

 זיא סע .הנשה שאר ברע טנעפעעג ךיז טָאה רעטאעהט ס'לוּפ

 ויא רעטאעהט םעד ןופ טּפיוה רעד םגה זא ,ןעקרעמעב וצ יאדכ

 -דלַאנ טימ טנעפעעג רעטאעהט רעד ךיז טָאה ,שטיוורוה .מ ןעוועג

 -על ינוק עדייב יד ףיוא ?רוג רעד ."סלימעל ינוק עדייב , ס'ןעדאפ
 טציא ןענייז רעטאעהט ס'לוּפ ןיא סָאװ ,ראפרעד ןעלאפמעג זיא סלימ

 עניזַאד סָאד ןוא (ענייה) שטיווַאמייח יא ,אקסעלונאמ יא ןעוועג

 .רעקימַאק עדייב ראפ ןעלָאר עסיורג טאהעגנ טָאה קיטש
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 -עגסיוא קעווא ןענייז רעטאעהט ס'לוּפ ןיא ןעגנולעטשרַאפ יד
 -בא ןערָאיטקא יד טציא ןעבָאה ןערהָאי רעגנוה יד ךָאנ ,טנעכייצ
 ןא טימ רעטאעהט ןענינייארעפ ןופ ןאלּפ סעשטיוורוה .טבעלעג
 טלעטשעג טָאה ןעמ .טוג רהעז ןעזעיוועגסיורא ךיז טָאה ןעדרַא
 רעדעילגטימ יד ,לופ ןעוועג זיא רעטאעהט רעד ןוא רעקיטש עטלא
 ןעטעליב ערעייז ןעמהענ טפראדעג ןיילא ןעבָאה סָאװ יד ץוח א
 -רֶא םעד ןופ "ןעטסעב ןוא ?להָאװ, ן'ראפ טייבראעג ךיוא ןעבַאה
 טהעטשרעפ סע ,עטנאקעב ןוא דניירפ טכארבעג ןעבַָאה ןוא ןעד
 -עליב ןעפיוק טפראדעגנ ןעבָאה עטנאקעב ןוא דניירפ יד זא ,ךדיז
 ןיא רעטעּפש ,עפש עשביה א ןעוועג זיא עסאק רעד ןיא ןוא ,ןעמ
 ."ןירענייגיצ יד , קיטש א ןעבירשעגנָא שטיוורוחה טָאה ןַאזעס

 -נֵא ,גיד'הרצ ןעוועג "רעטאעהט לאטנעירָא , ןיא זיא ראפרעד
 ןעבָאה עכלעוו לעקניפ ןוא ןאמנייפ ןיירא ןיהא ןענייז ןַאזעס ביוה
 עכלעוו ןוא "זיוה ארעּפָא אינעמור יד וצ טננאלעב טלָאמעד זיב
 רָאנ ,רעלעיּפשיוש עסיורג ראפ טנעכעררעפ ןעוועג טלָאמעד ןענייז
 ,רעטאעהט ס'לוּפ ןופ ןעהיצבא טנעקענ טינ םלוע םעד ןעבָאה ייז
 ןעננילשנייא טעוו רעטאעהט ס'לוּפ יו יוזא ,ןהעזענסיוא טָאה סע

 לת א ןעכאמ טעוװ ןוא רעכוזעב-רעטאעהט םוקילבוּפ עצנאנ סָאד
 ,סרעטאעהט ערעדנא יד ןופ

 / ףיז טָאה סָאװ ,ןאלּפ םעד ןופ רָאטאיציניא רעד שטיוורוח .מ
 ןעננורדעגכרוד דלאב ךיז טָאה ,ךיירגלָאפרע יוזא ןעזיוועגסיורא
 ןערָאװעג ןעפאשעב זיא רעטאעהט רעד טינ זא ,קנאדעג ן'טימ
 ןעפאשאב ןיא ןעדרָא רעד ןא רָאנ ,ןעדרַא םעד ראפ
 -ענ זיא רעטאעהט רעד יוװ יוזא ןוא ,רעטאעהט ן'ראפ לעיצעּפס
 זיא ןעדרָא רעצנאנ רעד זא ןעסייה טפראדעג סע טָאה ,רע ןעוו

 ןענירק טלַאװעג רעבירעד טָאה רע .םהיא ראפ ןערָאװעג ןעפאשעב
 -יהטנענייא רעד יו ךדיז ןעלהיפ ןוא ,ןעדרַא םעד ןיא טמא ןעדעי

 טכארבעגפיוא ךיז ןענעג רע טָאה טימרעד .ןעדרָא םעד ןופ רעמ
 ןעביױהעגנַא ייז ןעשיווצ ךיז טָאה סע ןוא עטמאעב ערעדנא יד
 ,געירק רענעפַא ןא םעדכַאנ דלאב ןוא יירעסייר עליטש א רעהירפ

 -נאנענרעביא זיא יירעסייר יד ןוא ,טרעיודעג טינ גנאל טָאה סע

 -ענ טימ חנותח א ןעביוהעגנַא ךיז טָאה סע ןוא ,טכירעג ןיא ןעג
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 ךָאוו ןייא ןיא זא ,טריסאּפ ןעטלעז טינ טָאה סע .םירוסיא עכילצעז

 טָאה טנייה .עסאק ןיא םיתב ילעב יד ןעטייב לָאמ ייווצ ךיז ןעלָאז

 ערעדנא יד ןענעג רוסיא ןעכילצעזעג א ןעגירקעגסיורא שטיוורוה
 ןענרַאמ ףיוא ,עסאק רעד ןיא תיבה לעב רעד ןעוועג זיא רע ןוא

 א סעּפע ןענופענסיוא דצ רעדנא םעד ןופ ןעטאקָאװדא יד ןעבָאה

 ױעד ןיא ןעוועג ןענייז עטמאעב ערעדנא יד ןוא עקּפישטירּפ עיינ

 | .עסאק
 טינ דנוזענ ןייק ןעיירעסייר עכלעזא ןעבינ טפעשענ ןיא

 -עילגטימ יד .ןעדרָא ןא ןענעוו ךיז טלעדנאה סע ןעוו טרפב ,ןיירא

 םוצ ןעמוק טפראדעג רָאנ ןעבָאה "ס'דיוואד עפראה , רעד ןוֿפ רעד

 רָאנ ןרק םעד בָא רָאנ טינ ייז ןעמחענ ןעטעליב יד טימס זא ,סולש

 ,ןעדרָא ןא וצ ןעננאלעב וצ טאטשנא זא ןוא ןעטנעצָארּפ יד ךיוא

 ןעטעליב טַאנָאמ ןעדעי ןעפיוק וצ טעטכילפרעפ רָאנ ייז ןענייז

 ן'טימ רעכינ א ןערָאװענ זיא ףוס רעד ןוא ,רעטאעהט ןייא ןיא

 | | .ןעדרָא
 תעב ןעבָאה ,תוריכש ןענירקענ ןעבַאה עכלעוו ,ןערָאיטקא יד

 וד ןופ המוהמ רעד ןיא ,טרהעקראפ .,ןעטילענ טינ ןופרעד השעמ

 תוריכש לָאמ ייווצ טּפאכעג טּפָא ייז ןעבָאה םירוסיא עכילצעזעג

 ךָאװ ןייא זא טלהעצרעד ענייה ,רמ .םידדצ עדייב ןופ ךָאוװ ןייא ןיא

 ךיוא ןיא יוזא ןוא ,תוריכש לָאמ יירד עצנאנ ןעגירקעג רע טָאה

 ןוש טָאה רעטאעהט דעד רַאנ .ןערָאיטקא ערעדנא יד טימס ןעוועג

 -נעירָא , רעד .ןעיירעסייר יד ןופ פאלק םעד ןעלהיפ וצ ןעביוהעגנָא

 טייהנענעלעג רער טימ טצונעב לייוורעד ךיז טָאה "רעטאעהט לאט

 ,.רעטאעהט ס'לוּפ ןופ ן'אקסעלונאמ טפאכענסיוא טָאה  ןוא

 -ויז טייצ ענעי ןיא ןוא ,ןמוזמ רעלָאד 800 ןעבעגעג םהיא טָאה רע

 ,סנעגייא רעצנאג א ןעוועג רָאיטקא ןא ראפ רעלַאד 800 ןענ
 סָאװ ,"ס'דיוואד עפראה , יד ןוא טרעיודענ טינ גנאל טָאה סע

 -ײּפמארט ןוא ןעקיוּפ ןענידלאוונ א טימ ןערָאװעג טעדנירנענ זיא

 -אק סיוא ןערָאװעג זיא שטיוורוה ןוא ,ןעראוועג ןעכַארבוצ זיא ,ןעט

 .רעכאמ-שולעּפ

 א ,דנעה ערעדנא ןיא ןעננאנענרעביא זיא רעטאעהט ס'לוּפ

 -מָאק עניבלעז יד ןוא ןעמונעגנרעביא םהיא טָאה ןעננעה רעסיוועג
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 לאפ ן'טימ רָאנ ,תוריכש ףיוא ךיוא ןעלעיּפש ןעבילבענ זיא עינַאּפ

 -עב רענינעוו ןעביוהעגנָא םלוע רעד טָאה "עֿפראה ס'דיוואד , ןופ/

 ןוא רעגרע ןעננאגעג זיא טפעשענ סָאד ןוא רעטאעהט םעד ןעכוז

 ,רעגרע

 ,טטצנערנעב א ןעוועג טלָאמעד זיא םוקילבוּפ רעטאעהט סָאד

 רעד זיא ,ןעטפעשעג ערעסעב טכאמעגנ טָאה רעטאעהט ןייא ןעוו

 ןעבָאה סרעטאעהט עדייב ןיא ןעדייס ,תורצ ףיוא ןעוועג רעטייווצ

 רחעז ,ןושל רעטאעהט ן'פיוא סיוא ךיז טקירד ןעמ יו ,רעקיטש יד

 טפראדעגנ ןעמ טָאה רעטאעהט סילוּפ ןיא ןעוו ןוא ."ןעסירעגנַא;

 -אמ וצ ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה ,רעזייה ענידעל בלאה ראפ ןעלעיּפש

 עינאּפמַאק יד .רעטאעהט לאטנעירָא ןיא ןעטפעשענ ערעסעב ןעכ

 יז זא ,ףייטש יוזא טלהיפרעד ךיז טָאה רעטאעהט לאטנעירַא ןופ

 טָאה סָאװ עינאּפמַאק יד ןוא רעטאעהט ס'לוּפ ןעמונענרעביא טָאה

 ,גנולענק א ןהָא ןעבעילבעג זיא ןָאזיפ םעד טלעיּפשענ ןעטרָאד|

 ייוצ ערעטלע יד ןענייז ,סינעפראוו ןוא סינעטייב רעד ןופ

 ארעּפָא אינעמור יד ןוא רעטאעהט לאטנעירָא רעד ,סרעטאעהט

 ףיוא ןערָאװעג ןעטיברעפ ןענייז ייז ןוא ,טסוּפ ןעבילבעג ,זיוה

 ןופ םינּפ א טאהעג ןיוש טָאה רעטאעהט סלוּפ ,.רעטאעהט ס'לוּפ

 ןוא רענהעש ,רעסערנ לעיפ ןעוועג זיא רע ,רעטאעהט ז'תמא ןא

 | .רעסעב ףיוא רענרע ןופ ןעוועג זיא ףולח רעד
 -עג ןענייז רעלעיּפשיוש עשידיא יד ןופ טפלעה עטסערג יד

 -רהאוו ןיוש ייז ןענייז טייצ רעד ייב רָאנ ,טלעטשעגסיוא ןעבילב
 טונ יוזא ןעמ ןעק ץעגרע זא ,ננונייצרעביא רעד וצ ןעמוקענ דילנייש

 סָאװ .טלעוו רעטאהט רעד ןיא יוװו רזוחה לגלנ םעד ןעקרעמעב טינ

 זיא ןעדאפדלָאנ ? טייצ רהָאי ייווצ ןיא טרהעקענרעביא טינ ךיז טָאה

 יד ןוא שטיוורוה תעשב ,רעטאעהט א ןעגירקענ טָאה ןוא ןעמוקעג

 .ןעסיורד ן'א ןעבילבעגנ זיא זיוה ארעּפָא אינעמור ןופ עינאּפמַאק

 ראפ ןעראווענ טכאמרעפ רעטאעהט רעד זיא טייצ ךָאו ןייא ןיא

 רעדיוו ןענייז עינאּפמַָאק עטלא יד ןוא שטיוורוה ןוא ,זןעדאפדלָאג

 ןעצנאג ןיא ייז ןעזומ םורא םישדח רַאּפ א ןיא .,ןעטרָאד ןעוועג

 יוו ּפָאק םעד טכערב עינאּפמַאק עצנאג יד ןוא רעטאעהט ןופ סיורא

 -יוא ןייק קירוצ ןערהָאפ ןענעק וצ תואצוה ףיוא ןעפאש וצ יוזא
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 , ןעקױּפ טימ ןוא ןרעטש סעשטיווהוה ןייש א טיג םיצולּפ ,עּפָאר
 -העש ,ןרעסערנ א ןיא ןיירא םהיא ןעמ טרהיפ ןעטיײּפמארט ןוא
 ייברעפ טינ ןעהעג סע .עפש ןיא ךיז טדַאב רע ןוא רעטאעהט ןערענ

 ןופ ןעפראוועגסיורא טרעוו עינאּפמָאק ןייז ןוא םישדח רַאּפ ןייק

 ,רעגנוה ןופ סיוא שממ טהענ ןיילא רע ןוא רעטאעהט

 עטגעלעגפיונוצ טימ ןעסעזעג טינ לייוורעד זיא ןעדאפדלַאג
 רָאנ ,ץניוװַארּפ רעד ףיוא טפורּפעג הכרעמ ןייז טָאה רע ןוא דנעה

 ןוא טרעטאמעג יוזא ךיז ןעבָאה ןעראטיוא ןוא ןערָאיטקא יד ביוא

 רענרש ךס א ,ךס א ןעווענ ענאל יד זיא ,קרָאי וינ ןיא טנאלּפעג

 םוצ ןעמוקעג דלאב זיא ןעדאפדלַאנ ןוא ,טדעטש ערעדנא יד ןיא
 .ןָאהט וצ טינ רָאנ ענהיב רעד ייב רע טָאה אקירעמא ןיא זא ,סולש

 ןינ ןייק טרהעקענקירוצ ךיז רע טָאה םורא טייצ רעצרוק א ןיא

 .טבארטעג טינ רעטאעהט ןענעוו רהעמ ןיוש טָאה רע רָאנ ,קרָאי

 רע סָאװ ,גנוניטפעשעב רעד ראפ ןעמונענקירוצ ַאד ךיז טָאה רע

 ןייק ןערהָאפעגניירא לָאמ עטשרע סָאד זיא רע רעדייא טאהעג טָאה
 -עננַא קרָאי וינ ןיא טָאה רע .ננוטייצ א וצ טסייה סָאד .ןעינעמור

 יד, ןעמָאנ ן'טימ גנוטייצ עכילטנעכעוו א ןעבענוצסיורא ןעביוה

 דיוא ךיז רע טָאה דלעפ םעד ףיוא רָאנ ,"גנוטייצ עטרירטסוליא

 ןעלופ ןייק טבעלרעד טינ טָאה גנוטייצ יד ,.טנעכייצענסיוא טינ

 ןייק רהעמ ןיוש םהיא זיא טציא .ןעננאגעגרעטנוא זיא ןוא רהָאי

 -עטשיוטטנע ןָא ןוא קרָאי וינ ןיא ןַאהט וצ ןעבילבענ טינ ךדאז

 ,חנידמ ענעדלאנ יד טזָאלרעפ רע טָאה רעטרעטיברעפ ןוא

 טינ ןעבעל ןייק רעטאעהט ןופ ןעבָאה ןערָאיטקא ערענעלק יד

 -ענעלק א זא ,ןענָאז וצ ןעבעירטרעביא ןייז טינ טעוװ סע .טכאמעגנ

 רעטאעהט ןיא ןעלעיּפש ןופ טייצ רענעי ןיא טָאה רָאיטקא רער

 א ןופ ךָאוו א ןיא רָאנ .ְךַאֹו א ראלַאד יירד ענייז רשפא טאהעג

 .ראלַאד גילדנהעצ רַאּפ א טּפאכעג רָאיטקא אזא טָאה בוט םוי

 ,לעיפ יוזא טנעידרעפ טינ ןעבָאה ןערָאיטקא עסיורג יד וליפא ןוא

 יד .רערעווש לעסיבא וצ טייברא רע ןעוו ,רעּפעטש רעטוג א יו

 יד ,ןַאינוי א ןעדנירג וצ ןעסָאלשעב רעבירעד ןעבַאה ןערָאיטקא

 ,ץראווש ,סעקמאכאנ ,דלָאנ ןעוועג ןענייז ןָאינוי רעד ןופ רעדנירג

 "יוצעגוצ ךיז וצ דלאב ןעבאה ייז ,דנא ּךָאנ ןוא רעלדא םעס ,שזארוק
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 ייז ןעבָאה ,סיוא טזייוו סע יו רָאנ .ןערָאיטקא עסיורג יד ןענ

 -ָאה דלאב ?ייוו ,םזינָאיני ןענעװ ףירנעב ןעכאווש א טאהעג

 -לעוו ,ןערָאטקעריד יד ןעמונענניירא ךיוא ןָאינוי רעד ןיא ייז ןעב

 "ָאלשוצ וצ קעווצ ןעניצנייא םעד טימ ןעטָארטעגניירא ןענייז עכ

 .;ערָאװעג ןעלאפוצ ןָאינוי יד זיא דלאכ עקאט ןוא ,רהיא ןעג

 לאטנעירָא םעד ןעמונענ קירוצ טָאה (ענייה) שטיווָאמייח .רמ

 ,רָאטױא סלא ןעשטיוורוח ןעמונעגניירא טָאה רע ןוא רעטאעהט
 ןיא רע ןוא ןעטלאהעגנ טינ גנאל ןעטרַאד ךיז טָאה שטיוורוה רָאנ

 אזא ףױא טָאה רעטאעהט ס'לוּפ .רעטאעהט ס'לוּפ ןיא רעבירא

 -אל לייוו ,סרָאטױא יד ףיוא עילַאּפָאנָאמ עצנאנ יד טאהעג ןפוא

 ןיא ראפ .טלעטשעננָא ןעווענ רעהירפ ןופ ךָאנ ןעטרַאד זיא רענייט

 וליפא רַאנ ,ןעסעיּפ עלא טלעיּפשעג לאטנעירַא ןיא ןעמ טָאה הרירב

 ןעמ .תורצ ףיוא ןעוועג רעטאעהט ס'לוּפ זיא ןערָאטיױא עדייב טימ

 רַאנ ,שטיוורוח ןופ רעקיטש עיינ ייווצ טרהיפענפיוא ןעטרַאד טָאה

 ,ןעלאפעגכרוד ןענייז ייז

 - ,ןעהעזענמורא דיז ןעבָאה ןערָאטקעריד יד זא סיוא טזייוו סע

 -ָאה אקסעלונאמ ןוא ענייה .טולב עיינ טרעדָאפ רעטאעהט רעד זַא

 ןענייז ייז ןוא רעטאעהט ס'לוּפ ןעמונעג 1890 ןופ ןָאזיס ן'ראפ ןעב

 רעלדא ,רעלדא .י ןענניירבבַארא ןַאדנַאל ןייק ןערהָאפענקעוװא
 םעד ןָא טּפאכעגנָא ךיז טָאה רע ןוא תורצ ףיוא ןעוועג ןעטרָאד זיא

 ,קרָאי וינ ןייק ןעמוק וצ נאלשרַאפ

 רעטאעהט ס'לוּפ ןיא ,קרָאי וינ ןיא טירטפיוא ןעטשרע זייז

 זיא רע ןוא "רעלטעב רעסעדא, םעד ןיא טכאמעג רעלדא טָאה |

 "עב טינ ןיא סע ,סנענירעביא .תולוחמבו םיפתב ןעלאפענכרוד

 -עגכרוד וצ ,ןעלעיּפש ןייז טימ רעלדא זיא ןעלאפענכרוד וצ ,טסואוו

 טייצ רענעי ןופ םוקילבוּפ סָאד יוװ יוזא רָאנ .קיטש סָאד זיא ןעלַאפ

 -עיּפש ס'רָאיטקא םעד ןופ דעישרעטנוא ןייק טסואווענ טינ טָאה

 םוצ ןערָאװעג טנעלענסיוא ץלא זיא ,קיטש ס'רָאיטקא םעד זיב ןעל

 רעלדא זא ,טימרעד טקעמשענ טָאה לאפכרוד רעד ןוא ,רָאיטקא

 טימ ךיז ןענענעז ןוא ל?עשיד םעד ןעווערעקרעפ קירוצ ןעפראד לָאז
 | .קרָאי וינ

 -ייווצ א טרהיפענפיוא רעלדא טָאה ךָאו רעטייווצ רעד ףיוא
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 סָאד ןוא "טאדלַאס על'השמ , ,ראוטרעּפער ןייז ןופ קיטש עט

 טימרעד זיא רעלדא .גלָאפרע ןענידלאוועג א טאהעג טָאה קיטש
 טימרעד רע זיא רָאנ טינ ןוא טנעצָארּפ טרעדנוה ףיוא ןענעיטשעג

 ןעבָאה ןערָאטקעריד יד ךיוא רָאנ ,םוקילבוּפ םייב בושח א ןערָאװעג

 ,םהיא וצ דאלד'נח ןעכאמ וצ ןעביוהעגנָא -

 -ַאטקעריד ןערָאיטקא יד זא ,ןעקרעמעב ןעמ ףראד ייברעד

 -נידעב ערעדנא ףיוא רעטאעהט א ןעננודעג טלַאמעד ןעבָאה ןער

 -עב ,רעטאעהט א רָאטקעריד רעד טגניד טציא .טציא יוװ ןעגנוג

 טלָאמעד .תיבה לעב רעניצנייא רעד זיא רע ןוא דלענ הריד טלחַאצ

 זיא רעטאעהט ס'לוּפ ןופ תיבה ?עב רעד .סרעדנא ןעוועג סָאד זיא

 -קעריד ןערָאיטקא עשידיא יד ,ןעננעה שטייד רעסיוועג א ןעוועג
 םעד ןעגנודעג םהיא ייב ןעבַאה אקסעלוגַאמ ןוא ענייה ,ןערָאט

 ןיא ןעשנעמ ןייז טאהעגנ טָאה ןעננעה .ןעטנעצַארּפ ףיוא רעטאעהט

 סָאד ןעוו .טעווע'תיבה-לעב'ענ רעטאעהט ןיא טָאה ןוא עסאק רעד |
 ןעבָאה ,רעטאעהט ןיא טכעלש ןהעג וצ ןעביוהעגנַא טָאה טפעשענ

 עשידיא יד ןוא עינַאּפמָאק עשידיא יד רָאנ טינ ןופרעד ןעטילעג

 ֿפעב רעשטייד רעד ןעטילעג ךיוא טָאה סע רָאנ ,ןערָאטקעריד
 -עגנָא קראטש םהיא רעבידעד זיא סע ,רעטאעהט םעד ןופ תיבה

 .עטונ ןייז ןעלָאז רעטאעהט ןייז ןיא ןעטפעשענ יד זא ,ןעגנאג

 רעיינ א ןעמוקענ זיא סע זא ,ןהעזרעד טָאה רע ןעוו רעבירעד ןוא

 רעד טָאה ,םוקילבוּפ םייב ןעמונעגסיוא טָאה רעכלעוו ,רָאיטקא

 סָאד .ןעריטעקַאק וצ םהיא טימ ןעביוהעגנָא תיבה לעב רעשטייד

 ןוא רָאטקעריד א ןערעוו ןעק רעלדא זא ,טוג יוזא ןעסייהעג טָאה
 ייב ןענייז ענייה ןוא אקסעלונאמ רעמהענרעטנוא עגירעהידפ יד

 ,ןיירּפ ןיא ןעלאפעג םהיא

 רע טָאה רעטאעהט ןיא ןעמוקענ םעדכַאנ זיא ענייה ןעוו

 םעד םהיא טימ ןעטיבענמוא טָאה ןעננעה זא ,טקרעמעב ךיילנ

 טָאה רע ןוא טיידעב סָאד סָאװ ,ןענַאטשרעּפ ךיילג טָאה רע .ןָאט

 .רעטאעהט א ןעכוז ןעמונעג ןוא טכאמענ טינ תויזחש ןייק
 טציא זיב טָאה ןעמ ואוו סרעטאעהט ייווצ עגידרעהירפ יד

 אינעמור, ןוא ?לאטנעירָא רעד ,רעקיטש עשידיא טלעיּפשעג
 זיא לאטנעירָא ןיא .דנעה עשידיא ןופ סיורא ןענייז "זיוה ארעּפָא
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 טינ טָאה זיוה ארעּפָא אינעמור יד ןוא ,רעזעניכ עּפורט א ןיירא
 "ור יד זיא טייצ עצרוק א .סינביולרע עגיטיונ יד ןעגירק טנעקעג

 א רעהא ןעמוקעג זיא ןאד ,ןעסָאלשעג ןעוועג זיוה ארעּפָא אינעמ
 טָאה ןוא גנילוּפ ןעמָאנ ן'טימ ,טסירק א ,רָאטקעריד רענָאטסָאב

 -עּפֶא אינעמור יד ןוא ?יװעדָאו ראפ רעטאעהט םעד ןעמונעגרעביא

 ".רעטאעהט ס'גנילוּפ , ןעסייהענ ןיוש טָאה זיוה אר

 ןופ סינעגנירּפש עשיטסירעטקאראכ א ןָא ךדיז טביוה ָאד ןוא

 סָאװ ,סעינאּפמָאק יד ןופ סינעשימ א ,ןעטייווצ ןיא רעטאעהט ןייא)

 -עשימ ןוא טינעגנירּפש יד .ןעהעזענ םינ לָאמ ןייק ךָאנ טָאה ןעמ

 ךיז ןעלעטשוצבָא יאדכ זיא סע זא ,טנאסערעטניא יוזא זיא סינ

 .ןָאזעס ןעשיטסירעטקאראכ םעד ףיוא

 רעד ,ענייה ןּוא ןעגנאפעגנַא םיוק טשרע ךיז טָאה ןַאזעס רעד

 -םיוא ןענופעג גנולצולּפ ךיז טָאה רעטאעהט ס'לוּפ ןופ רָאטקעריד

 רעשטייד רעסיורג רעד זא ,העידי א ןעגארקעג טָאה רע .ןעסַאלשעג

 ,טגָאז שטייט רעד יו ,"ןעבאה םוצ , זיא "אילאהט , רעטאעהט
 ,נרעבמא וצ קעווא זיא ןוא טכאמעג טינ תויחש ןייק טָאה רע ןוא

 ףיוא רעטאעהט ןעשטייד םעד ןופ רָאטקעריד ןעוועג זיא רעכלעוו

 + רעביא ןעגָאז וצ טאהעג טָאה רעכלעוו ןוא ,טירטס רעט14 רעד

 ךיילנ ןיא רע ןוא רעטאעהט םעד ןעגָארקעג טָאה ענייה ,אילאהט

 טימ לָאז רע זא ,םהיא ייב ט'לעוּפ'ענ ןוא אקסעלונַאמ וצ קעװַא

 אילאהמ ןיא זא ,טכירעב רעד .ףתוש סלא אילאהט ןיא ןיירא םחיו

 ןעלאפענניירא זיא רעקיטש עשידיא ןעלעיּפש ןעמ טעוװ רעטאעזהט

 סָאד .ליטלעוו רעטאעהט ןעשידיא םעניילק םעד ןיא עבמָאב א יו

 "יורנ אזא ןעגירקעג טָאה ןעמ סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא

 ןיא רעבא ךאז טּפױה יד .רעקיטש עשידיא ראפ רעטאעהט ןעס

 -ראה עמאס םעד ןיא ןעוועג זיא רעטאעהט אילאהט סָאװ ,ןעוועג

 ןעוועג זיא רעטאעהט ס'לוּפ תעשב ,לאטראווק ןעשידיא ןופ ןעצי

 ,לאטראווק ןופ טייוו

 ןופ ּפראק עיפַאס ןוא ןאמרעבליז טנארבענבַארא טָאה ענייה

 ןיא רעטאעהט רעד .עּפרט א טלעטשעננעמאיוצ ןוא דנאלווילק

 ןיא טכאלענ ןעבָאה אקסעלונאמ ןוא ענייה ןוא ,טקאּפעג ןעוועג

 .-ענסיוא ייֵז האה זעמ ןענאוו ןופ עינאּפמַאק רעד ןופ סנעפיוה יד
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 .ןעסַאלש

 ןופ עינאּפמַאק יד ,טרעיודעג טינ גנאל רעבא טָאה החמש יד

 טציא .רעטאעהט אילאהט ןעגננודעגסיוא טָאה רעטאעהט ס'לוּפ

 ןופ עינאּפמַָאק יד ןוא רעטאעהט םעד ןענַארקענ לעקניפ טָאה

 .םהיא וצ ןעגנאנענרעביא זיא רעטאעהט ס'לוּפ

 אקסעלונאמ ןעבָאה גידעל ןערָאװעג זיא רעטאעהט ס'לוּפ זא
 .רעטאעהט ס'לוּפ קירוצ ןעמונעג ענייה ןוא

 -רעביא רעטאעהט םעד ןעננידסיוא םייב רעבא טָאה לעקניפ

 ערעווש וצ היוא ןעגנאנעגנייא זיא רע ,סָאמ יד לעסיב א טּפאכעג
 -עג טָאה רעטאעהט אילאהט ןיא עינאּפמַאק יד ןוא ,ןעננוננירעב

 -ראד רעלדא .י טָאה םעד ץוח א .ןעטפעשעג עטוג ןייק טינ טכאמ

 טאהענ םהיא טימ טָאה ןעננעה לייוו ,ןעלעיּפש טרָאטעג טינ ןעט

 .טקארטנָאק א

 ןעדעירפוצ ןעבעילבענ טינ ךיוא ןענייז אקסעלונָאמ ןוא ענייה

 גנילוּפ זא ,טסואוורעד ךיז ןעבָאה ייז ןעוו ןוא רעטאעהט ס'לוּפ טימ

 "אעהט ס'לוּפ ןופ סיורא ייז ןענייז רעטאעהט ןייז ןעזָאלסיורא ליוו

 ,רעטאעהט ס'גנילוּפ ןיא ןיירא ןוא רעט

 טימ טקארטנַאק א טאהעג ךיוא טָאה ןעגנעה רעגיבלעז רעד

 .ןעלעיּפש וצ ןעטָאברעפ םהיא טָאה רע ןוא אקסעלונַאמ

 ןייק ןעמוקעגנַא (רמש) שטיוועקייש .מ .נ זיא טייצ רעד ןיא

 -עהט רעד ןיא טסואוועב טונ ןעוועג ןיוש זיא ןעמָאנ ןייז ,קרָאי וינ

 טלעיּפשענ טפָא ןעבָאה סעינַאּפמָאק רעקרָאי וינ יד ,טלעוו-רעטא

 םהיא טָאה ןעמוקעג זיא רע יו ךינ יוזא ןוא ,ןעסעיּפ עטלא ענייז

 סָאד .רעטאעהט סגנילוּפ ןיא רָאטיױא סלא ןעמונענניירא ענייה

 -ענ ןיא עינאּפמַאק רעד ןעבעגענ טָאה רע סָאוװ קיטש עיינ עטשרע

 -עגסיוא טָאה קיטש סָאד ."טייקשידיא קנופ א, רעדָא "הקבר, זעוו
 | :ןעמונ

 ןעגעג טָאברעּפ רעד ןעטלאהעגנַא טָאה טכא סקעז ךָאו א
 ס'לוּפ ןופ רָאטקעריד רעד טָאה ךָאנרעד ,אקסעלונאמ ןוא רעלדא

 ייוצ יד ןוא סעינַאּפמָאק יד טימ ךיז טכיילגעגסיוא רעטאעהט

 ערעייז ןיא ןעלעיּפש טנעקעג ןיֹוש ןעבָאה ןערָאיטקא עטנַאמרעד

 | .סרעטאעהט
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 -עירפוצנוא ןעוועג זיא רעטאעהט אילאהט ןיא עינאּפמַאק יד

 -אעהט ס'לוּפ ןופ רָאטקעריד םעד זיא רהָאידיינ ןענעקטנא ןוא ,ןעד

 -נייפ ,ןערעלסעק רעטאעהט אילאהט ןופ ןעדערוצבָא ןעננולעג רעט

 רעטייוו ךיז טָאה רעטאעהט ס'לוּפ ןוא ,ןיצּפיל יורפ ןוא ןענאמ

 -ָסָאק יד יוװ יוזא ןוא ןיירא טינ ייז טימ זיא רעלדא .י .טנעפעעג

 רע ןזיא ןעראוועג טפאלקוצ ןיא רעטאעהט אילאהט ןיא עינאּפ

 ,טלעטשעגסיוא ןעבעילבעג

 ןענירקוצניירא טייהנענעלעג יד ןענופענ טציא טָאה ענייה

 ?עקניפ ןעטרָאד ןופ ןעביירטסיורא ןוא רעטאעהט אילאהט קירוצ

 יו יוזא ןוא ,ןָאהטענ עקאט סע טאה רע ןוא עינאּפמַאק ןייז טימ

 וא האיצמ עסיורג א ראפ טנעכערעג ךיז טָאה רעטאעהט אילאהט

 "נידעב ערעסעב ףיוא עקאט רעטאעהט םעד ןעמונעגנ טָאה ענייה

 ס'לוּפ ןיא טלעיּפשעג טָאה סָאװ ,עינאּפמַאק ןייז רע טָאה ןעננונ

 ןעמונעגוצ רָאנ טָאה רע .ןעבעג טלָאװעג טינ קלח ןייק רעטאעהט

 ןעוו טייצ יד ןעוועג ץלא ךָאנ זיא סָאד .,אקסעלונַאמ ןעטרָאד ןופ

 -ָאמ ןוא ?עסיוטש ןופ עטשרעביוא סָאד ןעוועג ןענייז רעקימַאק יד

 םעד טלעטשעגננעמאזוצ ןיוש ןעבָאה ענייה טימ ןעמאזוצ אקסעלונ

 ןעבילבעג ןיא שטיוועקייש .עינאּפמַאק רעד ןופ לייחט ןעטסערג

 -אּפמָאק יד ,רעטאעהט ס'לוּפ ןיא עינאּפמָאק רעד ןופ טפער ז'טימ

 ענייה טימ יא ןעטקארטנַאק טאהעג טָאה רעטאעהט ס'לוּפ ןופ עינ

 וול א ןעביוהעגנַא רעדעיוװ ךיז טָאה סע ןוא אקסעלוגָאמ טימ יא
 טפראדעב ךיז ןעבָאה אקסעלונאמ ןוא ענייח .טכירעג ןיא סינעפ
 .ףעגנאלרעד טינ טכירעג ןופ הרהזה ןייק ייז לָאז ןעמ ,ןעטיה
 .ןיא ןעבעילבעג ךיוא ןעטסירַאכ יד ,רעקיזומ יד ןענייז םעד ץוח א
 ייזומ ןעביילקנעמאזוצ טפראדענ טָאה ןעמ ןוא רעטאעהט גנילוּפ

 ןיא טלעיּפשעג ןעמ טָאה ךָאד .סאג רעד ןופ ןעטסירַאכ ןוא רעק

 .םעד טריזינַארטאּפ רהעמ טָאה םלוע רעד ןוא רעטאעהט אילאהט

 ,מ ןיירא רעטאעהט אילאהט ןיא ןיא דלאב .רעטאעהט ןעניזָאד

 ןעמוקענוצ ןענייז רעלעיּפשיוש יד וצ ןוא רָאטיױא סלא שטיוורוח

 .(רעלדא יורפ עניטציא) ענייה יורפ ןוא רדעלדא .'

 רעטאעהט ןייא ןופ סינעגנירּפש רעניד'חנושמ רעד בעילוצ

 ךיז ןעבאה ,סעינַאּפמָאק יד ןופ סינעטייב עלענש יד ,ןעטייווצ ןיז
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 -ענ זיא רָאטיוא ןא ןעוו ןוא ןערָאטיױא יד ןעוועסאט טזומענ ךיוא

 רָאג ןעבעילבעג רע זיא ,ןעגנירּפש ןיא םאזננאל וצ לעסיבא ןעוו

 -יירש עניטייז ראפ רהיט יד טנעפעענ טָאה סָאד .טלעטשעגסיוא

 רע זא ,טנהָאמרעד ןעוועג ןיוש זיא ןע'שטיוועקייש ןעגעוו .רעב

 גנילוּפ ןיא רָאטיױא סלא ןיירא קראי וינ ןייק ןעמוק םייב ךיילג זיא

 עצרוק א טימ ךילנעמנוא ןעוועג טלַאװ סע סָאװ ךאז א ,רעטאעהט

 -נעטש טימ ערעטאעהט ייווצ ןעוועג ןענייז סע ןעוו ,רעהירפ טייצ

 -ייטאל ,ןערָאטױא ייוצ עטלעטשעגנַא טימ ,סעינאּפמַאק עגיר
 עלייוו עלא ןיא סינעגנירּפש יד בעילוצ טציא .שטיוורוח ןוא רענ

 זא טינ ביוא ,רעביירש ןעניטייז א ראפ ץאלּפ א ןערָאװעג גידעל

 ןעוועג רעבא זיא ,רָאטױא רעטלעטשעננַא סלא ןעמוקניירא לָאז רע
 ןיא ךיז ןעזייוו טייצ רעד ןיא ןוא ,עסעיּפ א ןעפיוקרעפ וצ ץאלּפ

 -עהט אילאהט ןיא .ןעסעיּפ טימ רעביירש עניטייז ערעטאעהט יד

 רעד , קיטש {! סעשטיוורוה ןעלעטש ןעבילקעג ךיז ןעמ טָאה רעטא
 ,רעטאעהט ס'לוּפ ןופ ןערָאטקעריד יד ןוא "ןואטסנהאשזד ןופ לובמ

 רעטאעהט אילאהט טימ סרעסעמ היוא ןעוועג טציא ןענייז עכלעוו

 ,קיטש א ייֵלאּפ ןניהַאי ייב טלעמשעב ןוא ןעוועג םידקמ דיז ןעבָאה
 ןעסייה לָאז ןוא גנוציילפרעפ א טימ ןָאהט וצ ןעבָאה לָאז סָאװ
 ןעמ טָאה רעטאעהט ס'לוּפ ןיא ."ןואטסנהאשזד ןופ לובמ , רעד
 -ברוד ןעטרָאד זיא יז רָאנ ,רעהירפ טרהיפענפיוא קיטש עגיזָאד סָאד

 ןעטארטענסיורא טרעפייז .מ ךיוא זיא רעטעּפש סאווטע .ןעלאפעג

 .רעקיטש עטשרע יד ןעשיווצ ,ןעסעיּפ עשירָאטסיה עכילטע טימ

 ייז ןוא "קדצ רג , ןוא "?ארשי רמוש , ,"סוטיט , ןעוועג ןענייז

 טכאמעג ךיוא ןעבָאה טייצ רענעי םורא .גלָאפרע ןא טאהעג ןעבָאה

 רענעזעוועג רעד ,רעקעהטָאּפא דוד ןעסעיּפ ןעביירש וצ ךוזרעפ א

 טָאה רעכלעוו ,ןאמסייוו רעלפוס רעד ,רעט בקעי ,ןאמקנעש רָאיטקַא

 רעד ,רעדליב .י ;רעטאעהט ן'ואפ ןעבירשעג דנאלסור ןיא ךָאנ

 -נָאל ןופ ןעמוקעגרעבירא זיא רעכלעוו ,סקראמ ףלָאדור רָאיטקא

 .ערעדנא ךָאנ ןוא ןאמנייפ רָאיטקא רעד ,קרָאי וינ ןייק ןָאד

 "עג טינ רעבא ןענייז רעטאעהט אילאהט ןופ ןערָאטקעריד יד

 עג טָאה רעלדא .י .עינאּפמַאק רעד ןופ ןרעטש יד ט מ רעכיז ןעוו
 ףתֹוש סלא ןעמהענפיורא םהיא לָאז ןעמ זא ,גנורעדַאפ א טלעטש
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 -עג טינ גנורעדָאפ עזעיד טָאה ענייה ןוא ,טקארטנַאק ן'פיוא

 טגָאזעגבא טינ םעד ןיא רעבא םהיא טָאה רע ,ןעבעגכָאנ טלָאװ

 ןעמ טעװ רעטעּפש זא ,טגעלענבא ץלא םהיא טָאה ןוא ןעצנאג ןיא

 | .ןהעז

 טרהיפעגפיוא רעטאעהט  אילאהט ןיא ןעמ טָאה ?ייוורעד
 חסּפ ראפ ןעוועג זיא סָאד ,"ןוָאטסנהאשזד ןופ לובמ , סעשטיוורוה

 רעשזדענעמ ,ענייה ,םלוע םייב ןעמונעגסיוא טָאה קיטש סָאד ןוא

 ,רעלסעק טימ טכאמעגנבָא הקיתשב טָאה ,רעטאעהט אילאהט ןופ

 ס'לוּפ ןיא טלעיּפשענ ןעבָאה עכלעוו ,ןיצּפיל ,סרמ ןוא ןאמנייפ

 רעד טימ תוריכש עכילטנעכעוו ןעלהַאצ ייז טעוו רע זא ,רעטאעהט

 ,םהיא ייב ןעלעיּפש ןהענ וצ טיירג ןייז ןעלָאז ייז זא ,גנוגנירעב

 -רעמעב וצ טנאסערעטניא ןזיא סע .ןעפור ייז טעוו ןעמ רָאנ יו |

 ראלַאד א ןעוועג טלַאמעד ןענייז ןרעטש א ןופ תוריכש יד זא ,ןעק

 .ךַאו א 8

 ןעלעיּפש ן'ראפ טייצ עצרוק א ,דנעבא םענהעש א ןיא חסּפ

 זא ,טרעלקרע טָאה ןוא םירובד ענעפָא טימ סיורא רעלדא .י זיא

 ףיורא טינ םהיא טלעטש ןעמ ביוא ,ןעלעיּפש ןהעג טינ טעװ רע

 ןעוו ןוא ן'רעלסעק ןעפור טקישענ טָאה ענייה ,טקארטנַאק ן'פיוא
 עילַאר ס'רעלדא ןעלעיּפש ףראד רע זא ,טרעלקרע םהיא טָאה רע
 ,טרעפטנעעג רעלסעק טָאה ,ןָאהטנָא ןעמהענ ךיז ךיילנ עקאט ןוא

 םענעי ףיוא ןוא .ןרעלדא ןענעג ןָאהט טינ ךאז אזא ןעק רע זא

 ס'רעלדא ןעלעיּפש לָאז רע זא ן'דלָאנ ןעטעבעג ענייה טָאה דנעבא

 זיא סָאד ,דנעה עדייב טימ טּפאכעגנָא םעד ןָא ךיז טָאה דלַאג ,לָאר

 -רע וצ רָאיטקא ןערענעלק א ראפ טייהנעגעלעג ענעטלעז א ןעוועג

 טרעלקרע ענייה טָאה ןאד .ןרעטש א ןופ לָאר רעד ןיא ןענייש

 .ןעמהענפיורא טינ טקארטנַאק ן'פיוא םהיא ןעק רע זא ,ז'רעלדא

 .ןעלעיפש ןהענ טינ טעוװ רע זא ,ףייטש טרעפטנעעג טָאה רעלדא

 יו ןעפערט םהיא טעוװ סָאד זא ,לעטשנָא ןא טכאמעג טָאה ענייה

 טעװ טייצ עצרוק אזא ןיא ?ייוו ?עמיה ןערָאלק א ןופ רענוד א

 -דא ןוא ,רָאיטקא ןעדנעסאּפ א ןעניפעג וצ ךילגעמנוא ןייז םהיא

 -ָאועג זיא ,ןעשקַאל תרות ראפ ןעמונעגנָא סע טָאה רעכלעוו ,רעל
 ,טרעלקרע ןעסַָאלשטנע טָאה ןוא העד וייז ןיא רעפייטש דָאנ זער
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 -סיוא טייצ טאהעג ןעבָאה ייז רעדייא ךָאנ ןוא ,טינ טלעיּפש רע זא

 רעלדא ןוא ןעביוהעגפיוא גנאהרָאפ רעד ךיז טָאה ,ךיז ז'הנעט'וצ
 ןיא ףיוא טערט דלָאנ זא ,זעהעזרעד גנורעדנואוורעפ ןייז וצ טָאה

 | 0 | -  .לָאר ןַײז

 -ַאמייח יורפ סיורא ךיוא ןענייז גנולעטשרַאפ רעבלעזרעד ייבי

 פיל יורפ ןעמונרעפ ןעבָאה רעצעלּפ ערעייז ןוא דלָאגנעש ןוא ץיוו

 ןעמונעגרעביא רעלסעק ןיוש טָאה ןענרַאמ ףיוא .ןאמנייפ ןוא ןיצ

 ,ן"דלַאג ןופ לָאר יד -

 -נאגעגקעווא ןענייז ןערָאיטקא ערעסערנ יד סָאװ םעד בעילוצ

 -וּפ ןוא ,חסּפ ראפ ךָאנ טכאמרעפ רעטאעהט ס'לוּפ ךיז טָאה ,ןענ

 | ,הסּפ ךָאנ ןעסַאלשעג ךיז טָאה רעטאעהט ס'גניל

 רעגיד'הנושמ רעד ןופ ןָאזיס רעד טנידנעעג ךיז טָאה טימרעד

 ןופ סינעטייב יד ןוא ןעטייווצ ןיא רעטאעהט ןייא ןופ סינעגנירּפש

 ךיז טָאה סינעטייב ןוא סינעגנירּפש יד רעבא .סעינַאּפמַאק יד

 זיא זיומ ןוא ץאק ןיא ?עיּפש יד .ןָאזעס םעד טימ טגידנעעג טינ

 -ָאה וצ גונעג טינ ןערָאװעג טציא זיא סע .רעטייוו ךיוא ןעננאגעגנַא

 רָאטקעריד א ,רָאטיױא ןא ןוא עינאּפמָאק א ןוא רעטאעהט א ןעב

 עצנאג א ןערהיפ ןוא ןעפָא ןעניוא עדייב ןעטלאה טזומענ טָאה

 -נואוושרעפ טינ םיצולּפ לָאז עינאּפמַאק יד זא ,ןהעז וצ קיטילָאּפ

 .ןערעוו טּפאכעגסיוא טינ לָאז רעטאעהט רעד זא רעדָא ,ןערעוו ןעד

 וינ ןופ ןערהָאפעגקעווא ןָאזעס ןעטשרע םעד ךָאנ זיא רעלדא

 ,יקספעשאמָאהט .ב טימ ןעפַארטענ ךיז רע טָאה געוװ ן'פיוא ,קרָאי

 -קא רענידנעטשלַאפ א ןערָאװעג טייצ רעד רעטנוא זיא רעכלעוו

 -ַארּפ רעד ףיוא טייצ עצנאנ יד טלעיּפשענ טָאה רעכלעוו ןוא ,רָאיט

 רענעי ןיא .ַאנאקיש ןייק ןערהַאפענקעװא ןענייז ייז ןוא ,ץניוו

 -הַאפעג ןענייז סע ןיהואוו ,טלקמ ריע רעד ןעוועג ַאנאקיש ןיא טייצ

 .קרָאי וינ ןיא ןערָאװעג גנע זיא סע ןעמעוו ,ןערָאיטקא ענעי ןער

 ,טנערָאװעב ןעוועג טינ רענייק ןיא טייצ רענעי ןיא יו יוזא ןוא

 רעדָא רעהירפ רָאיטקא רעדעי טעמכ טָאה ,ןייז טעוװ ןענרָאמ סָאװ

 ןעניוא יד ,אנאקיש ןיא טייצ עסיוועג א ףיוא ךיז טצעזעב רעטעּפש

 ןוא קרָאי וינ וצ טעדנעוװעג ןעטלאהעג גידנעטש ייז ןעבָאה רעבָא
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 ליקעז רעייז טּפאכעג ייז ןעבַאה טייהנעגעלענ רעטשרע רעד ייב

 ,קרָאי וינ ןייק ןעפיולוצ ןעמוקעג ןוא ?יקעּפ ןוא

 -ענסיוא טינ ןעבָאה עינאּפמַאק ןייז טימ רעלדא ךדילקריוו ןוא

 ןעמוקעג ייז ןענייז חסּפ ראפ ןוא ,ָאנאקיש ןיא ןַאזעס א ןעטלאה

 טָאה 1901--2 ןָאזיס םעד ןופ ףיולרעפ םעד ןיא .קרָאי וינ ןייק

 יא םרעטאעחט ייווצ ןיא רַאנ רעקיטש עשידיא טלעיּפשעג ןעמ

 רעדעיוו ןיוש טָאה רעכלעוו ,רעטאעהט ס'גנילוּפ ןיא ןוא אילאהט

 ןעמ טָאה רעטאעהט קילוּפ ןיא ".זיוה ארעּפָא אינעמור, ןעסייהעג

 ןעמונעג ןעבָאה ן'יקספעשאמַאהט טימ רעלדא ןוא ,טלעיּפשעג טינ

 ,רעטאעהט ס'לוּפ חסּפ ףיוא

 טאהעג ןעבָאה אקסעלונַאמ ןוא ענייה סָאװ טקארטנַאק רעד

 רעמוז ןעטימ ןיא טגידנעעג ךיז טָאה רעטאעהט אילאהט טימ

 .ןעגעירק טנעקעג טינ ייז ןעבַאה טקארטנָאק ןעיינ ןייק ןוא ,92

 -וליל טימ דלעפנעזַאר רעדירב יד ןעמוקעג ןענייז דנאלשטייד ןופ

 זיא טציא .רעטאעהט אילאהט ןעמונעג ןעבָאה ייז ןוא רענַאטוּפ
 ןייק ןערהַאפעג טציא ןזיא רע ןוא טלעטשעגסיוא ןעבעילבעג ענייה

 ארעּפָא אינעמור, יד ןעמונעג טָאה יקסטעשאמאהט ,אגנאקיש

 ןעמונעג ןעבַאה ןאמנייפ ,רעלסעק ,אקסעלונָאמ ,רעלדא ןוא "זיוה

 יי רעטאעהט סילוּפ

 -עּפאכ יד דליוו ןעזייווסיוא ןעק קילבנעניוא ןעטשרע ן'פיוא

 טינ ןעהעשעג זיא סָאד רָאנ ,סינעפראוו ,סינעגנירּפש ,סינענַאי ,סינ

 טרעסערגרעפ רהַאי ןעדעי טימ זיא גנורעדנאוונייא יד ,טסיזמוא

 -עהט ןופ להָאצ יד ,עטוג ןעוועג ןענייז ןעטסנעידרעפ יד ,ןערָאװעג

 עניילק ייווצ ענידרעהירפ יד ןוא ןעסקאוועג זיא רעכוזעב רעטַא

 -ַאז ייז זא ,דנעטיידעבנוא ,ןיילק וצ ןעוועג ןיוש ןענייז סרעטאעהט

 -עהט עשידיא יד ןופ ןעננורעדַאפ יד ןעלעטשנעדעירפוצ ןענעק ןעל

 רעד ףיוא רעטאעהט סי'לוּפ ןיא טייצ עטשרע יד ,רעכוזעב רעטא

 ,סטרעוורַאפ םירש רעסיורג א ןוא סניוועג א ןעוועג טירטס רעטכא

 טָאה גנורעדנאוונייא יד זא ,ןעזעיוועגסיורא ךיז טָאה דלאב רָאנ

 זיא םעד ץוח א .רעטאעהט סי'לוּפ ךיוא ןעסקאווענרעביא ןיוש

 -ראווק ןעשידיא ז'תמא םעד ןופ ךדילטייוו ןעוועגנ רעטאעהט ס"לוּפ

 ,סרעטאעהט עסיורג ףיוא ןעוועג טציא ןיא גנורעדַאֿפ יד ,לאט |
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 טָאה קרַאי וינ .לאטראווק ןעשידיא עמאס םעד ןיא ןייז ןעלַאז סָאװ

 ןוא .רעהעג רעטאעהט הנחמ ענידנעטש עסיורנ א טנַאמרעפ ןיוש

 "עס ןעטימ ןיא טָאה ענייה יוװ ךינ יוזא זא ,טקאפ רעד טזייוו סָאד

 ןענירק רעדעיו ןעק רע זא ,העידי א ןעמוקעב ַאנאקיש ןיא ןָאז

 טָאה ןוא קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג ךיילנ רע זיא ,רעטאעהט אילאהט

 חריד רהָאי א ראלַאד דנעזיוט 10 טימ ןעלהָאצ וצ טניליוועגנייט

 -ַאר יד ,טלהַאצעג ןעבָאה דלעפנעזַאר רעדירב יד יוװ ,רחעמ דלעג

 ענייה ןוא רהַאי א ראלַאד דנעזיוט 12 טלהַאצעג ןעבַאה סדלעפנעז

 ,רהָאי א ראלַאד דנעזיוט 22 ףיוא טקארטנַאק א ןעסָאלשעג טָאה

 -ענ טינ טלַאמעד זיב טָאה ןעמ סָאװ ,עמוס אזא ןעוועג זיא סָאד

 ,ןערָאיטקא עשידיא ןעשיווצ טרעה

 ןערָאיטקא יד ןעשיווצ סָאװ ןעוועג זיא עכאזרוא עטייווצ א

 סָאוװו ןערָאיטקא יד עיצולַאװער עליטש א ןעננאנעגנַא זיא אפוג

 עלא טעדנעוועגנַא ןעבָאה ןערהַאי עטשרע יד רעלוּפָאּפ ןעוועג ןענייז
 רעבא טייצ רעד רעטנוא ,הקזח רעד ייב ךיז ןעטלאה וצ ןעטפערק
 -רענא ןעוועג טינ סגנאפנָא ןענייז עכלעוו ןערָאיטקא ערעדנא ןעבָאה

 טרעדָאפעג ןוא ןָא ןעביוא םוצ רעקראטש ץלא ךיז טפוטשענ ,טנעק

 יד ןעשיווצ ףהּפמאק א וצ ןערהיפ טזומעג טָאה סָאד ,גנונעקרענא

 טציא ןעבָאה ססָאװ יד ןוא רעהירפ ןופ ןערָאיטקא עטנעקרענא

 -קא רעטנעקרענא ןא זא נונעג ןעוועג זיא סע .גנונעקרענא טכוזעג

 / רענייא יו ,זָאלּפא ןערענעלק א ןענירק לָאז רעהירפ ןופ רָאיט

 -היפ לָאז סָאד זא ,םוקילבוּפ םייב ןח ןענירקעג טציא טָאה סָאװ

 טינ ןעמ ףראד ייברעד .עינאּפמָאק רעד ןיא גנוטלאּפש א וצ ןער

 ,ןענארפ עשיטערָאעהט ןייק ןעוועג טינ ןענייז סָאד זא ,ןעסענרעפ

 רעוו ןוא ןרעטש רעד ןייז לָאז סע רעוו ןעבעל ןיא ןעגנאגעג זיא סע
 םעד ןיא תונשקע ןייק ןוא ,רעטאעהט ןיא העד יד ןעבָאה לָאז סע

 -יוװענסיורא ןעפַא טָאה םוקילבוּפ סָאד ,ןעפלָאהעג טינ ךיוא טָאה

 -בוּפ ןופ טערקעד םעד ןענענ ןוא טריזיטאּפמיפ סע ןעמעוו טימ ,ןעז

 | .ןהענ טנעקעג טינ רענייק טָאה םוקיל

 -טע ןהענוצרעטנוא ןעביוהעגנָא עקַאט ןעבָאה טייצ רעד ןיא

 הכימס עקראטש א טימ ןעמוקענ רעהא ןנעייז סָאװ ,ןערעטש עכיל

 וצ ןעביוהעגנא ןעבָאה סע ןוא ,ןעינעמור רעדָא דנא?סור ןופ ךָאנ
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 -ונרעפ ןערהַאי עטשרע יד ןעבָאה עכלעוו ,ןערעטש עיינ ןענייש

 טינ רָאג רעהירפ טָאה ןעמ עכלעוו ןוא ץאלּפ םעניילק א רָאג ןעמ

 ,טקרעמעב

 קרָאי וינ ןייק ןידרָאג בקעי ןעמוקעג ךיוא זיא טייצ רעד ןיא

  .ענהיב רעד ראפ ןעביירש וצ ןעביוהעגנָא טאה ןוא

 ןוא רעטאעהט רָאזדניוו ןעמונעג אקסעלונַאמ טָאה ןעכיג ןיא |

 -יא ייווצ עטסערג יד ןיירא ןפוא אזא ףיוא ןענייז דנעה עשידיא ןיא

 ןעשיריא םעד ןיא ןעוועג טלָאמעד ןענייז סָאוװ ,סרעטאעהט עשיד

 ,לאטראווק



 | ,לעטיּפַאק רעטירד

 אקירעמא ןיא ענהיּב רעשידיא רעד ןופ רעפעש יד
 טרעדנוהרהאי ןענירָאפ םעד ןיא ןערהַאי רעגיצכא ףוס םייב

 -אה סָאװ סרעסאפרעפ עלא טעמכ ןעוועג אקירעמא ןיא ןיוש ןענייז
 רעד סָאװ ,גָאט םעד ןופ ענהיב רעשידיא רעד ראפ ןעפאשעג ןעב
 -ןר ןיא ןערָאװעג טגעלעג זיא רעטאעהט ןעשידיא ןופ ןייטשדנורג
 קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג זיא עינַאּפמַאק רעטשרע רעד טימ ,ןעיגעמ
 השמ ןעמוקעגנָא ןיא רעטעּפש רהָאי יירד טימ ,רענייטאל ףעזַאי
 ןופ רעסאפרעפ סלא ןערָאװעג ןעמונעגפיוא זיא רעכלעוו ,שטיוורוה
 ןעזיוועב קרָאי וינ ןיא ךיז טָאה דלאב .עינאּפמַאק רעטייווצ רעד
 ןוא ןעדאפדלַאג םהרבא רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ רעדנירג רעד
 .שטיוועקייש ריאמ םוחנ ןעמוקעג ךיוא זיא םורא רהָאי ייווצ ןיא
 ךאנ רעטאעהט ןעשידיא ן'טימ ןעדנוברעפ ןעוועג ןענייז עלא ייז
 רעיינ רעד וצ ןערָאװעג ןעניוצעגוצ ןענייז עלא ייז ןוא דנאלסור ןופ
 | ,רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ םייה

 רעד ןיא רץעטאעהט םעד ןופ ןערהַאי עטשרע יד ןיא ןיוש ןוא
 ןופ רעטאפ רעד .תורצוי יד טרהעקעגנרעביא ךיז ןעבָאה םייה רעיינ
 יד ןופ ףיולרעפ םעד ןיא טָאה רעכלעוו ,רעטאעהט ןעשידיא םעד
 עצנאג יד טאהעג דנאלסור ןוא ןעינעמור ןיא רהָאי ןעביז עטשרע
 טאהעג ענהיב יד טָאה םהיא ןופ ןוא רעטאעהס ן'םיוא העפשה
 -ופעג םייה רעיינ רעד ןיא ןעמוקנַא םייב טָאה ,הקיני טּפיוה רהיא
 ןוא טראּפשרעפ לעּפמעט טסנוק ןעשידיא םעד ןופ ןעריוהט יד ןענ
 -עקייש ךיוא .ןעפורעגנא טינ רענייק ךיז טָאה ןעּפאלק ןייז ףיוא
 רעטסוויטקודַארּפ רעד ןעדאפדלַאג ךָאנ ןעוועג זיא רעכלעוו שטיוו
 ןיא ןיירא םייה רעיינ רעד ןיא זיא ,רנאלסור ןיא רעביירשנעמארד
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 -עג ןָאזעס ןעטשרע ן'כָאנ טָאה רע ןוא סופ ןייא טימ ראג רעטאעהט
 רענייטאל ףעזאי ,טרהעקרעפ ,ןוא ,ןעטרָאד ןופ ןעטערטסיורא טזומ
 דנאלסור ןיא ןוא ןעינעמור ןיא ןעבָאה עכלעוו ,שטיוורוה השמ ןוא
 יד ןעמונעגניירא םייה רעיינ רעד ןיא ןעבָאה ,ןעפאשעג גיגעוו
 ךיז טָאה תוכז רעייז טימ רָאנ ןוא דנעה ערעייז ןיא ענהיב עצנאג
 געוו םעד ןעבָאה ייז .דנאל ןעיינ םעד ןיא ןעטלאהעג רעטאעהט רעד
 -ַאה ייז ,רעטאעהט ןעשידיא ן'ראפ אקירעמא ןיא ןעטַארטעגסױא
 רעניצכא ףוס עמאס ן'זיב רעקיטש עלא טעמכ טרעפילעג ןעב
 ןעשידיא ן'םיוא טגעלעג לעּפמעטש רעייז ןעבָאה ייז ןוא ןערהָאי
 ,הנידמ רעיינ רעד ןיא רעטאעהט

 רעטאעהט ןעשידיא םעד .ןופ רעדנירג רעד זא ,טקאפ רעד
 ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ?גרה תסירד ןייק ןעגירקעג טינ טָאה
 ןעמוקעגרָאפ ןיא גנורעדנע עסיוועג א זא ,טזייוו ,אקירעמא ןיא
 םעד ןיא ךיוא רָאנ םוקילבוּפ םעד ןוא ןערָאיטקא יד ןיא רָאנ םינ
 םהיא טָאה גנורעדנע עניזָאד יד ןוא ,רעקיטש יד ןופ רעטקאראכ
 .םייח רעיינ רעד ןיא רעטאעהט ןופ טכאמעג דמערפ

 ? גנורעדנע יד ןעוועג זיא סָאװ
 רעלענַאיסעּפָארּפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רענייטאל ףעזַאי

 ןייז טָאה רע .אקירעמא ןייק ןעמוקעג זיא סָאוו רעביירשנעמארד
 רהָאי א טימ רשפא ןעביוהעגנָא ענהיב רעשידיא רעד ףיוא רעיראק
 -נאנעג רע זיא קרעוו עטשרע ענייז ןיא .ןעדאפדלַאנ ןופ רעטעּפש
 לאומש , ,"ןירעטָאנרעּפיּפ יד עטנעי, .טירט סנעדאפדלַאג ןיא ןעג
 -שרע יד ןופ טסיינ ןעניבלעז םעד ןיא ןעבירשעג ןענייז "סעקלעמש
 "סעקלעמש ?אומש , ןופ טעשזויס רעד .ןעינעמור ןיא ןערהַאי עט
 ןעדאפדלָאנ םעדכַאנ דלאב טָאה םהיא ןופ ןוא רענעמונעג א זיא
 "םילשורי ןופ עבעיל , ןייז ךיוא ."סלימעל ינוק עדייב , טכאמעג
 סנעדאפדלָאנ סָאװ ,טעשזויס ןעגיבלעז םעד זייוולייהט טָאה
 .ןערָאװעג טלעיּפשעג ןוא ןעבירשעג רעהירפ זיא ןוא "תימלוש ,

 ,רנאלסור ןיא ןערָאװעג ןעטַאברעּפ זיא רעטאעהט רעד זיב |
 -הָאי עטשרע יד רע טָאה גינעוו ךיוא ,ןעפאשעג גינעוו רחעז רע טָאה
 עכילטע יד ןיא רָאנ .ענהיב רעד ראפ ןעבעגעג אקירעמא ןיא ןער
 רע טָאה דנאל ןעיינ םעד ןיא ןעבירשעגנַא טָאה רע סָאװ ,רעקיטש
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 רתסא, .םייה רעטלא רעד ןופ רעטפומ םייב ןעטלאהעג ךָאנ ךדיז
 -יא ןענייז "המלש טּפשמ , ,"רעדירב ענייז טימ ףסוי, ,"ןמח ןוא
 -יירש ךיוא טריבורּפ רע ,טלאהניא ןעשידיא א טימ ,רעקיטש עשיד
 רערעדנאוונייא יד ןופ עגאל יד ןערעדליש ןוא דליבטייצ א ןעב
 -יא , ןייז ןוא טינ םהיא טגנילעג סָאד רָאנ ,הנידמ רעיינ רעד ןיא
 -נָא ן'טימ רָאנ ,גלָאפרע ןייק טינ טָאה "אקירעמא וט ןַאשיירנימו

 ,רעביירשנעמארד ןעטייווצ א טימ ,עּפורט רעטייווצ רעד ןופ ןעמוק
 טָאה סָאװ רעסאפרעפ א ןוא ץנערוקנַאק א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה
 ןעטיש ןענעק טפראדעג טָאה ענהיב רעד ייב ןעטלאה טלָאװעג ךיז
 ךיז טָאה דנאל ןעיינ םעד ןיא רעסאפרעפ רעד ,לעברא ןופ רעקיטש
 ךיז לייא) "ּפָא ירָאה , ּפיצנירּפ רענַאקירעמַא םייב ןעטלַאה טזומעג

 ןעמ זיא ןָאהט וצ סע יו ןענַאטשרעּפ טינ טָאה ןעמ זא ןוא (וצ

 | ,לעקנייב ןופ רעטנורא
 ןעשידיא םעד ןופ טייברא יד ןיוש זיא טייצ רעד ןיא םנה ןוא

 -עג טיג ןיוש טָאה רע ןוא ןערָאװעג טרעגנירגרעפ רעביירשנעמארד
 ןוא קיזומ יד ןעפאש ןיילא ןוא קיטש סָאד ןעביירש ןיילא טפראד
 -נוזעב ןעוועג ןיוש ןענייז סע ןוא ,ךאלדעיל יד ןעסאפרעפ ןיילא

 ןופ ןעלייהט ערעדנוזעב יד טנראזעב ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ ערעד

 רַאּפ עטשרע יד ןיא ןערָאלרעפ רענייטאל ךיז טָאה ,עטערעּפָא רעד

 טָאה רע .טנעפעעג ךיז טָאה רעטאעהט רעטייווצ א סָאװ ,רהָאי
 -ויס ןעדמערפ א ןענראב וליפא ןוא ןעפאש טנעקעג טינ רָאנ ןיילא

 זיא םינּפ ןעשידיא א רעגינעוו רעדָא רהעמ םהיא ןעבעג ןוא טעשז
 ,טייצ טרעדַָאפענ טָאה סָאװ ,טייברא ערעווש א ןעוועג םהיא ראפ
 ערעטקאראכ ןרעדליש וצ טנאלאט םעד טאהעג טינ טָאה רענייטאל
 -וקניירא ןעק סָאװ ,גיוא ן'טימ ןערָאװעג טשנעבעג טינ זיא רע ןוא

 -ַאטנאפ טלהעפעג ךיוא טָאה םהיא .ןעצראה סנעשנעמ א ןיא ןעק

 -ענ זיא רע .רעקיטש עלענַאיצאזנעס ראפ ךיז ןערעדַאפ סָאװ ,עיז

 -רעפ טָאה רע ןוא ענהיב רעד ןופ הכאלמ לעב א יו רהעמ טינ ןעוו
 -יונ יד ןענייז סָאװ ,קיטש א ןעכאמ ףראד ןעמ יוזא יו ,ןענַאטש
 יוזא יו ןוא ,ןעלעטשניירא ייז ףראד ןעמ יוװ ןוא ןעטנעמעלע עניט

 םעד ןיא ןעלעיפש סָאװ ,ןערָאיטקא יד ןעדעירפוצ ןעלעטש וצ

 -יילקסיוא רע ןעק ,קיטש עניטראפ א ךיז ראפ טָאה רע ןעוו .קיטש
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 -עב יד ראפ ייז ןעלעטשנעמאזוצ ןוא ןעטנעמעלע עניטיונ יד ןעב

 | .רעטאעהט ןייז ןופ רעכוז

 ערעדנא יד ךיוא יו רע זא ,ןעזייווסיוא ןעק ךילכעלפרעביוא

 -רעטנוא טינ ןירעד ךיז ןעבָאה רדח םעד ןופ ןערָאטױא

 -ראפ ןעמונעג ךיוא טָאה רענעי ל?לייוו ,ןעדַאפדלָאג ןופ טדייש

 .םוקילבוּפ ןעשידיא ן'ראפ טכאמעגרעביא ייז ןוא רעקיטש עניט

 .יורנ םעד ןהעז וצ קילב רערעפעיט א סאווטע נונעג זיא סע רָאנ

 טנאלאט טימ טשנעבעג ןעוועג זיא ןעדאפדלָאג ,דיישרעטנוא ןעס
 ןערָאװעג טנעלענפיורא זיא טנאלאט ןייז ןופ לעּפמעטש רעד ןוא
 ןוא .דנעה ענייז ךרוד ןעגנאגעגכרוד ןענייז סָאװ ,רעקיטש יד ףיוא

 -ייטאל סָאװ ,ןופרעד ןהעז ןעמ ןעק זיא דעישרעטנוא רעד סיורג יו

 טָאה ןעדאפדלַאג ןוא "סעקלעמש לאומש , ןעבירשעגנָא טָאה רענ

 ןעבירשעגנַא טָאה רענייטאל ,"סלימעל ינוק עדייב , ןעבירשעגננַא

 ןעבירשעגנָא טָאה ןעדאפדלַאג ןוא "םילשורי ןופ עבעיל , יד
 ןעבירשעגנַא רעקיטש עדייב טָאה רענייטאל םגה ןוא "תימלוש ,
 -ענ אקירעמא ןיא ננאל טייצ א ,טייצ א טָאה ןוא ןעדאפדלַאנ ראפ

 -רָאד טָאה ןעדאפדלַאנ ןוא דנעה ענייז ןיא רעטאעהט םעד ןעטלאה

 -דלָאנ םויה דע ךָאנ ןעמ טלעיּפש ,טאהענ טינ ?גרה תסירד ןייק ןעט

 .--ייטאל ןוא ,"תימלוש , סנעדאפדלָאנ ןוא "לימעל ינוק , סנעדאפ

 ןעוועג ןענייז "םילשורי ןופ עבעיל , ןוא "סעקלעמש לאומש , ס'רענ

 ץוח א .טלעיּפשענבָא טייצ עטשרע יד ייז טָאה ןעמ יוװ דלאב טדיוט

 סאו ןוא טלעקיווטנע טנאלאט רעד ןעדאפדלַאנ ייב ךיז טָאה ,םעד

 -ייא ,רענייפ ,רעסעב ןעמוקענסיורא רעקיטש ענייז ןענייז רעטייוו

 ןוא ,טרָא .ןייא ףיוא ןהעטש ןעבילבעג זיא רענייטאל תעשב ,רעלעד

 -רעפ .גנורעסעברעפ ןייק טינ ןעזייו רעקיטש ערעטעּפש ענייז

 .-עמא ןיא ייס ןוא ןעינעמור ןיא ייס ,ןערהָאי עטשרע יד ןיא ,טרהעק

 ןוא טייקכאפנייא תוחּפה לכל טאהעגנ רעקיטש ענייז ןעבָאה אקיר

 .ןעדנואוושרעפ טייקכאפנייא עניזָאד יד וליפא טרעוו רעטייוו סָאװ

 -ידיארעפ וצ טײברַא יד זא ,טּפאכעג ךיז טָאה רענייטאל ןעוו |

 ,ערעווש א רהעז ךיוא רָאנ ענדוראמ א רָאנ טינ זיא ןעסעיּפ ןעש
 / ןעמונעג טושּפ רע טָאה ,ןעטראוו טינ ןעק רעטאעהט רעד ןוא

 -עֶל ןוא בייל סָאד ייז ןופ ןעטינשעגסיוא טָאה ,רעקיטש עדמערפ
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 א ראפ ןוא סעקּפָאה ןוא ךאלדעיל ראפ ץאלּפ ןעכאמ וצ ידכ ,ןעב

 עשידיא ףיוא ןעמענ עשיוג יד ןעטיבעגרעביא ,טנעמעלע ןעשימַאק

 ,םוקילבוּפ ןעשידיא םעד ייז טננאלרעד ןוא

 טייצ רערעטעּפש רעד ןופ קיטש א סרענייטאל זיא טנורג ןיא
 -נא רָאנ ,ןאמַאר א זיא קיטש סָאד .עמארד ןייק טינ רָאנ בור סָאד

 ,רעדליב רעדָא ןעטקא ןיא טלייהטעננייא זיא ךאלטיּפאק טָאטש

 יו טהערדרעפ ,טרעטנָאלּפרעּפ ,טלעקיוורעפ יוזא זיא טעשזויס רעדי

 -עג א סעּפע ןופ גנובראפוצ א טימ ,ןענַאמַאר דנוש עסיורנ יד ןיא

 ןעטרָאד ,לשמל ,"המשנ עטעשזדנַאלברעפ יד , טמהענ .עסינמייה

 -הָאפ וצ טמוק סָאװ ,ןעדיא ןעכייר א ןופ השעמ א טלהעצרעד טרעוו

 בר רעד .ןעיצילַאנ ןיא בר םעד רעדורב ןייז וצ אקירעמא ןופ ןער

 טבעילרעפ רוחב רעד זיא ,לעדיימ א טימ רוחב א רעדניק ייווצ טָאה

 ןערעה טינ ?י'וו בר רעד רעכלעוו ןופ ,לעדיימ עשידָאמ-טנייה א ןיא

 -יימ רעד וצ ךיז טבעלק ןענַאמָאר עגידנוש יד ןיא יו טקנוּפ .ןהעז ןוא
 .יזא ןיוש טכיירגנרעד סע ןוא רעטייווצ רעד ךָאנ הרצ ןייא ?עד

 טזָאל ףוס םוצ .סיוא רהיא ןעמ טדיימ טדָאטש רעצנאג רעד ןיא זא

 "ורב רענאקירעמא ןעכייר םעד זיא ?לעדיימ יד זא ,סיוא רעבא דיז

 םי ןיא ןערעוו ןעקנורטרעד טלָאזעג טָאה עכלעוו ,רעטכָאט א ס'רעד

 -עג טָאה רע טינ ןוא ןערָאװעג ןעקנורטרעד טינ סנ א ךרוד זיא ןוא

 "ענ טָאה יז טינ ןוא רעטכַאט ענידעבעל א טָאה רע זא ,טסואוו

 ,ןעטַאט ןעגידעבעל א טָאה יז זא ,טסואוו

 -ַאר א ךיז טכַאקרעפ ןעטרָאד ,"טכאנ רדס, יד טמהענ רעדָא

 -אפ רעד .רוחב ןעכילטסירק א ןוא ?לעדיימ עשידיא א ןעשיווצ ןאמ

 .טָאה םהיא ייב .ךילקילגנוא ןעייווצ ןיא זיא לעדיימ םעד ןופ רעט
 ןעטסיירט וצ ידכ ןוא ןהוז ןעניצנייא ןייז טביורעגקעווא לָאמא ןעמ

 יד ךיז טבעילרעפ ףוס םוצ .עצינעמילּפ ןייז ןעניוצרע רע טָאה ךיז

 עילימאפ רעצנאנ רעד ןופ תורצ יד .יוג א ןיא עצינעמילּפ עניזָאד

 ,סיוא רעבא ךיז טזָאל טקא ןעטצעל ןיא .ןייז וצ רעשמ טינ רָאג זיא

 .ןהוז ס'רעטעפ םעד עקאט סָאד זיא טסירק רעד זא

 -נעמאזוצ קיטש א ס'רענייטאל זיא ,סינמייהעג ןייק טינ ןעוו
 -ענ טקא רעטשרע רעד .ןעסעיּפ רהעמ רעדָא ייווצ ןופ טלעטשעג

 ןיא ןייז ףראד סע יו ,ננודניברעפ עטכייל ןייק טינ זיא ךילנהעוו



 ףדי רעטאעהט ןעשידוא ןופ עטכישעג

 טהיצ רעטייוו זוא ךיז ריפ ןוא ןַא עסעיּפ עצנאג א רָאנ ,אמארד א
 רעד טרעוו ןופרעד .ןעטקא ערעדנא יד רעביא עסעיּפ רעדנא ןא ךיז
 טינ ןעק ןעמ זא ,טהערדרעפ יוזא ,טרעטנַאלּפרעּפ יוזא טעשזויס

 ןעדעי ייב זא ,טכער זיא סע .ףוס ןייק ןוא ביוהנָא ןייק ןעניפעג

 א זא ,ןעמ טסייוו קילג םוצ רָאנ ,ןענידנע קיטש סָאד ךיז לָאז טקא
 .ןעטקא רעיפ ןעבָאה ףראד קיטש עשידיא

 ןייק רָאנ ןעטייווצ ן'טימ טעשזויס ןייא טָאה ךדילנהעוועג
 סָאװ קיטש א ,"ץראה עשידיא סָאד , ,לשמטל ,טמחענ .טינ תוכייש

 -רע ןענידלאוועג א טאהעג טָאה סָאװ ןוא ערעטצעל ענייז ןופ זיא

 "ויס ערעדנוזעב ייווצ רָאפ ןעמוק קיטש ןעניזַאד םעד ןיא .גלָאפ
 -עלע ןעשיטאמארד םעד טלאהטנע סָאוװ ,רעטשרע רעד .ןעטעשז

 טנעגעגעב ןערהאי עלעטימ ןופ יורפ עכילטסירק א : אזא ןיא טנעמ
 רהיא םהיא ןיא טנעקרעד ןוא טסיטרא ןעשידיא ןעגנוי א טימ ךיז
 א ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןעפראוועגקעווא טָאה יז ןעכלעוו ,זהוז
 ןעפאלטנא זיא יז .יורפ עמירָא ןא ןעוועג יז זיא טלַאמעד .רעניילק

 א ןעבעגעג ,טאהעג הנותח רהיא טימ טָאה רעכלעוו ,ףארנ א טימ

 לכ טימ רהיא טלעננירענמורא ,טפאשלעזענ רעכיוה רעד ןיא ץאלּפ

 יד טינ ,רעדניק ערעדנא טאהעגנ רהיא טימ טָאה רעכלעוו ןוא בוט
 .ןוא ,ןופרעד סעּפע ןעסייוו מפאשלעזענ עכיוה יד טשינ ןוא רעדניק
 -רעפ זיא רעיילש רעטכידעג רעד סָאװ ,םעווקעב ץנאג יז טלהיפ יז
 ָאד טשרע .טייהנעגנאגרעפ רעמהענעגנאנוא רעד רעביא ןעגיוצ
 רהיא ןופ השעמ עצנאג יד עכלעוו טימ ,ןהוז רהיא יז טנעגעגעב
 ןיא טכאוורע עבעיל-רעטומ יד ןוא ןעדנוברעפ זיא טייהנעננאנרעפ

 לָאז וצ ,ףּפמאק א ןעצראה ןיא רהיא ייב ףיוא ךיז טביוה סע .רהיא
 עבעיל יד ,ענאל עכילקילג עניטציא רהיא ןָאק ןיא ןעלעטשנייא יז

 ןופ ןערהיפרעפ ךיז ןעזָאל וצ רעדָא רעדניק םיסחוימ ערהיא ןופ
 ןעכילדנעש אזא זיא יז ןעכלעוו ןעגענ ,ןהוז םוצ עבעיל-רעטומ רעד
 גידנעסיוו טינ רָאנ ןעכאמ דיז לָאז יז רעדָא ,ןעננאנעב ןעכערברעפ

 רַאנ טינ רעכלעוו ,ןהוז ן'פיוא דנאה רעד טימ ןָאהט ךאמ א ןוא

 רָאנ טייהנעננאגרעפ רעמהענעגנאנוא רעד ןופ רעיילש םעד טנעפע

 : .טפנוקוצ עמהענעגנאנוא רהחעמ א ךָאנ רהיא טזייוו
 ןיוש זיא ָאד ,עסינמייהענ ןייק ָאטינ ןיוש זיא ָאד ,טהעז רהיא



 רערעטיב ַא זיא ַאד .טעשזויס רעטערדרעפ ,רעטלעקיוורעפ ןייק ַאטינ

 -קריוו ןוא .עמארד א ראפ ףָאטש רעכייר א ,ןעלהיפעג ןופ ףמאק

 ןייק ראג טייז רהיא וליפא ןעוו ןוא עמארד עצנאנ א זיא סָאד דיל

 ,עמארד עשידיא ןייק טינ זיא סָאד זא ,רהיא טהעטשרעפ ,טינ ןיבמ

 יד ייב טלעיּפשענ עמארד ַאזַא טָאה ןעמ וצ ,טינ טסייוו רהיא םגה

 ַא ןופ ןעבירשעג ןעוועג עקַאט זיא ןופרעד לַאנינירַא רעד ןוא .םיוג

 .ענהיב רעדמערפ א ראפ ןעבעל ןעדמערפ

 עשיוג ןייק טגיוטעג טינ ללבו ?לב טָאה ןערענייטאל ראפ רָאנ

 א ןיא עשידיא א ףיוא קיטש עשיונ א ןעכאמרעביא רעבא ,קיטש

 ןעמַאנ א קיטש סָאד ,סנעטשרע ,רע טָאה ,טייברא קיטש ערעווש

 עשיונ רַאּפ א רע טָאה סנעטייווצ ןוא ץראה "עשידיא, ןעבענענ

 לייוו ,נונעג טינ זיא סָאד רעבא .עשידיא ףיוא ןעטיבענמוא ןעמענ

 םעד ןיא רע טָאה ,םוקילבוּפ ןעשידיא א ראפ ןעקורט וצ זיא סָאד

 ןופ םראפ םעד ןיא טנעמעלע ןעשימַאק םעד טרהיפעגניירא קיטש

 ראפ ןוא ןא זיא טעשזויס רעטייווצ רעד ןוא ,טעשזויס ןעטייווצ א

 א וצ ךיז ט'נכדש דיא רערעטלע ןא ;רעטהערדרעּפ ץנאג א ךיז

 סָאװ .טסיטרא ן'טימ עבעיל א טלעיּפש עכלעוו ,?עדיימ רעגנוי

 ,לרָאּפ גנוי א ךָאנ ןעשיווצ עבעיל א טרהיפעגניירא טרעוו רעטייוו

 טרהיפענניירא טרעוו קיטש םעד ןיא .גונעג טינ ךיוא זיא סָאד רעבא

 םעד ןופ .לעפָאטנאּפ ן'רעטנוא בייוו םייב טנעיל סָאװ ,ןאמ א

 "יא סָאד , ןעסייהעג טָאה סָאװ ,עשאק יד ןעמוקעגסיורא זיא םעלא
 ."ץראה עשיד

 -ייטאל רעסאפרעפ רעד יוזא יוװ ,ןעריזילאנא ןעלעוו רימ ןעוו
 לעסילש םעד ןעניפעג רימ ןעלעוו ,טכאמעג קיטש סָאד טָאה רענ
 ,ןעסעיּפ ןעכאמ ןופ הכאלמ רעצנַאנ רעד וצ ,קרעוו ענייז עלא וצ

 .ןענַאטשרעּפ סע ןעבָאה םירבח ענייז ןוא רע יו

 ןופ ןעמַאנ םעד טנַארט סָאו סָאד ,עסעיּפ רעד ןופ רקיע רעד

 וצ טינ גיוט סע יוו יוזא רָאנ ,שיונ ןעצנאנ ןיא זיא ,עסעיּפ רעד

 רעסאפרעפ רעד ןוא םוקילבוּפ ןעשידיא א ראפ ךאז עשיונ א ןעבעג

 רע טָאה ,קיטש סָאד ןעשידיארעפ וצ חוכ ןייק טאהעג טינ םָאה

 ,קיטש םעד ןופ ןעמַאנ םעד ןעטיבעגמוא ,ןעוועג םשה הנשמ רָאנ
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 ןייא ןיא קיטש עשיוג סָאד זיא עיצארעּפא רעטכייל אזא ןופ ןיא

 ."ץראה עשידיא סָאד , ןערָאװעג טונימ

 ןייק טינ ךיז טרעדַאפ וצרעד .עננירנ א רָאנ זיא טייברא אזַא

 ףראד ןעמ סָאװ ץלא .טפאשטנעקנענהיב ןייק ;הרובנ ןייק ,טנאלאט

 טכע ןא םהיא ןעבעג ןוא קיטש עניטראפ עדנעסאּפ א ןעניפעג וצ זיא

 .ןעמַאנ ןעשידיא

 קיטש ַאזַא .חכאלמ רעד ןופ ?ייהט א טשרע ןיא סָאד רָאנ

 רענייטאל סָאװ ,רעקיטש יד ןופ ךּפיה רעד טקנוּפ ןעוועג טלָאװ

 ןעועג טינ טלָאװ רענייטאל .םוקילבוּפ ןעשידיא ן'ראפ טביירש

 ַא טמהעג רע סָאװ ,טימרעד ןענעגונעב ךיז לָאז רע ןעוו רענייטאל

 -יא רָאנ טייב ןוא טהעג ןוא טהעטש סע יוװ קיטש עש'יוג עגיטראפ

 רע .ןעדלעה יד ןּופ ןעמענ יד ןוא עסעיּפ רעד ןופ ןעמאנ םעד רעב

 א זיא סָאד ןוא טנעמעלע ןעטייווצ א קיטש אזא ןיא ןיידא טננערב

 טָאה סָאװ קסעלרוב רעדָא סראפ רעדָא ,עידעמַאק ערעדנוזעב ץינאג

 ןעק רעדיוו עידעמַאק יד .טינ תוכייש םוש ןייק אמארד רעד טימ

 -ייא ןא ס'רעסאפרעפ םעד רעדָא ,עשיונ א עידעמָאק עצנאג א ןייז

 ידנאה עצנאנ א טָאה טנעמעלע רעשימאק רעד ביוא .גנופאש ענעג

 סע ןעכלעוו א ןופ ןעפונעג זיא סאד זא ,רעכיז ןייז ןעמ געמ .גנוכ

 לָאמ ןיינ ןוא םיונ יד ייב טלעיּפשענ טָאה ןעמ סָאװ ,סראפ זיא

 -עלע רעשימָאק רעד ביוא רָאנ .ןעניפעגנ אזא ןעמ טעװ ןהעצ ןופ

 ירא רעכיז סָאד זיא ,ךדיז ןעכאמ שעראנ ןופ רָאנ טהעטשעב טנעמ

 ,לעניג

 רעד ןיא סראפ ןעצנאג א ןעוועקוטשוצניירא קנאדעגנ רעד

 ןיבשח רעד .והטפיוא ןייז זיא סָאד .רענייטאל וצ טגנאלעב עמארד

 ןעלעפעג ןעק םלוע ןא סָאװ ,טינ טסייוו ןעמ : אזא זיא ייברעד

 היצ א םהיא לָאז סעּפע ,סעטסנרע סעּפע רע ?יוװ לָאמ א ,ןערעוו

 ידכ ,ןעלציק םהיא לָאז ןעמ רע ?יוװ לָאמא ןוא ,ןעצראה ןיא ןָאהט

 לעקיטש א רע ליװ לָאמא ןוא ,ןעכאלסיוא .טוג דיז ןענעק לָאז רע

 -ארד א יא ןעבעינ םהיא ןעמ ףראד רעכיז ןייז וצ םוא ןוא ,הניגנ

 | .עקטערעּפא ןא יא עידעמָאק א יא ,עמ

 ףיוא ןעסעיּפ עלא ןיא םנה זא ,ןעקרעמעב ןעמ ףראד ייברעד

 ץ'טימ טנעמעלע רעשימַאק רעד ךיז טשימ ענהיב רעשידיא רעד
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 {ופ עיצאנינמַאק ןימ אזא ַאטינ רעבא ןעטרָאד זיא ,ןעשיטאמארד
 -עמאק רערעדנוזעב רעצנאנ א ןוא אמארד רערעדנוזעב רעצנאג א
 .וחטפיוא ס'רענייטאל ןעצנאג ןיא זיא עיצאניבמָאק עגיזַאד יד .עיד

 ןיא ןעזייווסיורא ךיז ףראד רעסאפרעפ םעד ןופ הכאלמ יד
 -ַאה סָאװ ,רעקיטש ערעדנוזעב ייווצ ןעשימנעמאזוצ יוזא יו ,םעד
 .רערעדנא רעד וצ ענייא תוכייש ןייק טינ ןעב

 -רעמ רע ,רענייטא?ל .י טינ טהעטשרעפ תוכייש יד טא רָאנ
 {'טימ טעשזויס ןייא ןופ תוכייש א ןייז ףראד סָאװ וצ טינ טהעטש
 א ןייז ףראד סָאװ וצ טינ טּפיוהרעביא טהעטשרעפ רע .ןעטייווצ
 -ייווצ רעד וצ ןָאזרעּפ ןייא ןופ ,ןעטייווצ םוצ טקא ןייא ןופ תוכייש
 א ןופ גנוסאפפיוא ןייז .טייצ רעד וצ ,טרָא םוצ ןָאזרעּפ ןופ ,רעט
 -סיורא לָאמא לָאז סָאװ ,ףָאטש ןעטלאהטנע ףראד סע זא ,זיא קיטש
 םהיא רע לָאז לָאמא ןוא בייל ן'רעביא טלעק א םלוע םייב ןעפור
 .ןֵא טינ םענייק טהעג ,סע טזייוורעד ןעמ יוזא יו .ןעכאל ןעכאמ
 ,אד טָא .םוקילבוּפ סָאד ןוא ענהיב יד ךיז ראפ רָאנ טהעז רע
 ןעקראטש א ןעגאז ןוא רעבאהבעיל רעד ןהעגסיורא טעוו ,רע טגָאז

 רעד ןהענסיורא טעװ ָאד טָא .ןערהיר םלוע םעד סע טעוו ,גָאלַאנַאמ |
 .ןעכאל טעװ םלוע רעד ןוא האצמה אזא ןענָאז טעװ ןוא רעקימַאק
 ַאד ןיא ? רעבַאהבעיל ן'טימ תוכייש א סעּפע רעקימאק רעד טָאה
 םהיא ראפ טייצ יד טציא זיא ? ןעניישרע וצ םהיא ראפ ץאלּפ רעד
 רעד זיא רָאיטקא ן'ראפ ,ןָא טינ םהיא טהעג סָאד ? ןענַאז וצ סעּפע
 רעד ןעוו ,ןעמוקניירא ןעק רע ןוא יירפ ענהיב רעד וצ גנאגניירא
 טינ ,ליוו רע יוװ ןוא ליוװ רע סָאװ ןענַאז ןוא ,םהיא טסייה רבחמ
 עגידרעהירפ ענייז וצ טייקכילטראווטנארעפ םוש ןייק גידנעבַאה
 | ,ןעגנולדנאה

 ןא רָאפ טמוק ,שמל ,"המשנ עטעשזדנאלברעפ , רעד ןיא
 ןייק ןעק רע טייוו יו .שידיא ןייק טינ ןעק סָאװ ,יִאב רענאקירעמא
 : ךערּפשעג ןעדנעגלַאפ םעד ןופ ןהעז ןעמ ןעק טינ שידיא

 ,ןיזָאק יַאמ רַא וי ,וָאנ וי ,עלעבאב טיווס : םעס
 םהיא ךיא לע טָא ? וטספראד ןזח םעד ? סָאו : עלאבאב

 ,ןעקישניירא דלאב

 ,דניק רעטְסעווש יַאמ וי ,וָאנ וי ; םעס
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 ןענידניז רעבא ,דניק רעטסעווש ןיימ טזיב וד ,תמא : עלעבאב
 ,טינ ןעמ ראט

 םהיא רימ ןערעז בורא טונימ ייווצ ןיא ראנ ,םעס טדער יוזא
 | ; דעיל אזא ןעגניז

 .אַּפאּפ , וא ,אפאפ ,יוא ,טוג ךיא ןעק ןענרעל

 .אפאּפ יוא ,אּפאּפ יוא ,טינ ןיוש ךיא ןיב דניק ןייק
 טּפוטשעג ךיז ךיא בָאה ןענועל םוצ

 ןעוועג יוב טוג א סטעטש
 ןעהעזעג יז רָאנ בָאה ךיא טייצ ןוא
 .וו .ז .א טבעילרעפ רהיא ןיא ךימ ךיא בָאה

 רענאקירעמא םוצ טמוק יוװ ,אישק א ןעגערפ ךָאד רהיא טעוו
 סָאד רָאנ ?לעדעיל אזא ןעגניז וצ ,שידיא ןייק טינ ןעק סָאװ ,יִאב
 ראפ ךילטרַאװטנארעפ זיא רעסאפרעפ רעד זא ןעסייה ךָאד טעוו
 טמהענ טייקכילטראווטנארעפ אזא ןוא ננולדנאה רעגידרעהירפ רעד
 טציא ןוא יוא טדערענ רענייא טָאה רעהירפ .טינ ךיִז ףיוא רע
 ,לעמור םוצ טסאּפ יוזא ?ייוו ,יוזא רע טדער

 םוצ טקא ןייא ןופ תוכייש ןייק ַאטינ זיא סע יוװ יוזא ןוא
 טנעמַאמ ןייא ןופ ,רעטייווצ רעד וצ ןָאזרעּפ ןייא ןופ ,ןעטייווצ
 ןעמ יװ ,ןעבעל סָאד זיא ,ןָאזרעּפ רעבלעז רעד ןיא ןעטייווצ םוצ
 רימ ןעוו ןוא .ענידריווקרעמ א ,רעקיטש ס'רענייטאל ןיא ןהעז ןעק
 ראפ רָאפ טמוק סָאװ םעד וצ וצ ךדיז ןעקוק ןוא רעטאעהט ןיא ןעציז
 םולשב טרהיפענרעבירא זנוא טָאה ןעמ זא זנוא טנייש ,ןעגיוא יד
 ,ףשוח ירה יד רעטניח ךיז ןעניפענ רימ ןוא ןויטכמס ךדייט םעד
 וד ,םינהנמ יד ,ןעלהיפענ יד ,ךארּפש יד זנוא זיא דמערפ יוזא
 וצ ,ןעכאוו רימ וצ ,ןעפַאלש רימ וצ טינ ןעסייוו רימ .גנורהיפפיוא
 ףלמ א .םולח א סעּפע זיא סָאד וצ ,רעטאעהט ןעמ טלעיּפש סָאד
 רעד ,הנרדמ ןייא ףיוא ךילטפאשלעזענ ןעהעטש דוטסאּפ א ןוא
 ןייק ,אטינ זיא סע ,לעסיש ןייא ןופ ןעסע טכענק רעד ןוא ראה
 זיא ץלא ,טפנוקוצ ןייק ,טייחנעגנאגרעפ ןייק ,ןענרַאמ ןייק ןעטכענ
 עטעביז יד ןעהענוצבא טנייש ןעמעלא .ןעמאזוצ טשימעגסיוא
 ןייק ןעבעגבא טינ םענייק ףראד ןעמ .רקפה זיא ץלא ןוא עקּפעלק
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 רעד ?יוװ יוזא ,ןעוו ראפ ןוא סָאו ראפ ןייק ָאטינ זיא סע ,ןובשח

 ,ןהעשעג ףראד יוזא ןוא רבחמ

 ,םלוע ןעסיורג םייב סָאװ ,שיטסירעטקאראכ רהעז זיא סע

 ערעפסָאמטא רעטכידענ רעד טימ טקייוװעגכרוד ךיז טָאה רעכלעוו

 סָאװ זא ףירגעב א טייבראענסיוא ךיז טָאה ,רעקיטש עכלעזא ןופ

 ראפ טסאּפ טרעּפמולעגנוא ,ךילריטַאנ טינ ,ךילנהעוועננוא ,שלאפ

 ןעמ רענייטש א ןעוו ,ןערעה טפָא רחעז טעוװ רהיא ,רעטאעהט

 סיורא ךיז טזייוו סע עכלעוו ןיא ,ןעננוניישרע ףיוא ןַא דיז טסיוטש
 :גנוקרעמעב ןימ אזא טייהנעבירטרעביא רעדָא טייקכילרעכעל

 רעד סָאוװ ,ףעירנעב רעד "! רעטאעהט א רימ ןעבָאה טָא ,ןעבעל'כ,

 רעד ףיוא זא זיא ,רעקיטש עכלעזא ןופ ןענַארטענסיױרא טָאה םלוע

 ,ןעבעל ןיא יו טינ ןעמוקראפ ךאז עדעי ףראד ענהיב

 ,שטיוורוח השמ ןעוועג ךיוא זיא הכאלמ לעב ןימ אזַא

 םלוע םייב סָאװ ,ןהעזעג ךילרעּפניישעב רע טָאה רָאיטקא סלא

 רעד סָאװ ןופ ןוא האנה טָאה םלוע רעד סָאװ ןופ ,סיוא טמהענ

 סָאװ טסואוועג ךיוא רע טָאה םעד ץוח א .רעגניפ יד טקעל םלוע

 -יא ךיז טמהענ רע סָאװ טימ ןוא ןעדעירפוצ טלעטש רָאיטקא םעד

 -עלע עדייב יד טנעקעג טוג טָאה רע ,רעטרעוו ערעדנא טימ .רעב
 טָאה סע ןוא .ןעמארד ןעביירש ףראד ןעמ עכלעוו ראפ ,ןעטנעמ

 עניזָאד יד ןעק רע זא ,סולש םוצ ןעמוק וצ ןעמונעג טינ גנאל םהיא

 .ערעדנא ראפ רעגרע טינ הכאלמ

 רעד וצ ֹוצ טערט ,רענייטאל יוװ יוזא ,שטיוורוה ,מ ןוא

 ןעק סע .הכאלמ רעכילנהעוועג א וצ יו זעמארד ןעכאמ ןופ טייברא

 ךיז ןיא טראנרעפ ןעוועג רע זיא ןערהַאי עטשרע יד ןיא זא ,ןייז

 וצ טנאלַאט םעד טימ טשנעבעג זיא רע זא ,טביולגענ טָאה ןוא

 -אט םעד זא ,טּפאכעג ךיז רע טָאה רעטעּפש רָאנ .ןעמארד ןעביירש

 רע טָאה הכאלמ ?עב רעטינעג א יו .טינ רע טָאה וצרעד טנאל

 ףראד סע ואוו ,עמארד יד ןעלייהטנייא ףראד רע יוװ ,טסואוועג

 ןא זא ,טסואווענ טָאה רע ,קאנק א ןייז ףראד סע ואוו ,דַאל א ןייז

 סָאד ןעצראווש ןוא ענהיב רעד ףיוא ןהענפיורא טינ ןעק רָאיטקא

 ,אווארב א ןעּפאכ לָאז רע זא ,סעּפע ןעבענ םהיא זומ ןעמ ,םינּפ

 א וצ טדיינש רעדיינש א יװ ,טכאמעג סעמארד יד טָאה רע ןוא
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 ,טנעכערענסיוא עמארד יד ןעכאמ םייב טָאה שטיוורוה .ס :;דגב

 םלוע רעד ףראד ַאד טָא ,ןַאהט ךאל א םלוע רעד ףראד ָאד טָא

 ןעשטאק ךיז רע ףראד ָאד טָא ,בייל ן'רעביא טלעק א ןהעגכרוד

 ןוא לעצנעט א ַאד ןוא ןומזּפ א ןייז ףראד ָאד טָא ,רעטכעלעג ראפ

 רעליימ יד ןענעפע לָאז םלוע רעד ןעכלעוו ייב ,טקעפע ןא סעּפע ַאד

 ,טפאגרעפ ןעביילב ןוא

 רעניטכיר רשפא ןעוועג טלָאװ שטיוורוה וצ ךייש זיא סָאװ

 עטסיימ ענייז ןיא רָאטקעטיכרַא ןא ןעוועג זיא רע זא ,ןעגָאז וצ

 -עננייא ,עמארד א ראפ ןאלּפ א טײברַאעגסױא טָאה רע .ןעמארד

 טייברא ענענייא ןייז ךיז טָאה טימרעד ןוא ןענעצס ןיא טלייהט

 טָאה ,ןענעצס יד ןעביירשנא םוצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו .טגידנעעג

 ףראד וצרעד ,טינ ךיא ןעק ןענעצס יד ןעביירש : ךיז וצ טנַאזעג רע

 סע :ןייז טינ העינמ ןייק ףראד ןופרעד רָאנ ,טנאלַאט ןעבָאה ןעמ

 -יירש נונעג ןאהראפ טציא ןענייז סע ןוא ןעוועג רימ ראפ ןענייז

 סָאװ ץלא ןוא טנאלַאט ןעניזָאד םעד ןעציזעב סָאװ ,םיוג יד ייב רעב

 ערעייז ןיא סענעצס עכילנהע ןעכוזוצבא זיא ןָאהט ףראד ןעמ

 ,קרעוו

 -רעפ טָאה רע ,קעהטָאילביב עכייר א טאהעג טָאה שטיוורוה ,מ

 רימָאל ,טפראדעג טָאה רע ןעוו ןוא ,שינעמור ןוא שטייד ןענַאטש
 ,עמארד עשיונ א טשימעגפיוא רע טָאה ,עבעיל ןופ ענעצס א ,ןענָאז

 ןעבירשעגרעביא רהיא טָאה ןוא ענעצס אזַא ךיז טניפעג סע ואוו

 רע טָאה .עמארד ןייז ןיא טלעטשעגניירא ןוא טריטּפָאדא רעדָא

 ןוא טייהיירט ןופ ענעצס א ,טכוזרעפייא ןופ ענעצס א טפראדעגנ

 יד ןיא טכוזעגבא רעדיוו רע טָאה ,ןעכיילנ .ד .א טייהנעבעגרעביא

 ןייז ןיא ייז טלעטשעגניירא ןוא ןענעצס עכלעזא ןעמארד עניטראפ
 .עמארר

 ןעמ זא ,טסואוועג רע טָאה רעכאמ-ןעמארד רעטינעג סלַא

 ,םוקילבוּפ ןעשידיא םעד ןעבענ טינ עסעיּפ עשיונ עצנאנ ןייק ןעק

 טינ רע טָאה ןעסעיּפ עשידיא עלענינירַא ןעביירש וצ טנאלאט םעד

 -ַאה קוק ן'פיוא זא ,יוזא טכאמענ ןעסעיּפ ענייז רע טָאה .טאהעג

 טינ ןעוועג ייז ןענייז ן'תמא ןיא ןוא עשידיא ןהעזענסיוא ייז ןעב

 .עשיוג ןייק טינ ןוא עשידיא ןייק
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 -לעז ן'פיוא טכאמעגרעביא שטיוורוה .מ טָאה ןעסעיּפ ךס א

 רעכַאמ-ךעמארד ערעדנא יד ןוא רענייטאל .י יו רענייטש ןעניב

 ַא ןעמונעג טסייה סָאד ,טייצ רענעי ןיא ןעבעירשעג ןעבָאה סָאװ

 -סיורא ,עשידיא ףיוא ןעמענ יד ןעטיבעגמוא ,קרעוו עשיוג עצנאג

 -ַאזרעּפ עשימַאק טעוװועקוטשעגניירא ןוא ןעבעל סָאד ןעפרָאװעג
 יד ןוא רענייטאל ךיוא ןעכלעוו טימ ,ןָאלבאש ןעסיוועג ן'כָאנ ןענ

 שטיוורוה ךיז טדייש טרּפ םעד ןיא .טצונעב ךיז ןעבָאה ערעדנא

 ןעסעיּפ ךס א ןיא רָאנ .ן'רענייטאל ןופ רעטנוא טינ ךאז ןייק טימ

 -סיוא טָאה ןוא עדָאהטעמ ענענייא ןייז טכיורבעג שטיוורוה טָאה

 ויא סָאד ןוא ,סענעצס עדמערפ טימ לעבאפ ענעגייא ןייז טליפעג

 .והטפיוא רענענייא ןייז ןעוועג

 רעווש זיא סע ןוא קיטש א סעשטיוורוה ףיוא ןעמ טציז טפָא

 ,טבכער זיא סע .רהיא ןופ רעסאפרעפ רעד זיא רעוו ,ןעמיטשעב וצ

 - ,שטיוורוה וצ ,ןאמנייפ וצ ,רענייטאל ןייז לָאז רעסאפרעפ רעד זא

 ןופ עטסיימ יד .ןערָאטױא עניזָאד יד ןופ רעדעדנא ןא סעּפע וצ

 רהיא ,םערופ ןייא ןופ ןעסַאנעגסױא ןענייז רעקיטש טרָאס םענעי

 ,טינ ןעשנעמ ןייק ןענייז ענהיב רעד ףיוא ןעשנעמ יד זא ,טהעז

 ןעננולדנאה יד ,ןערעדנא םוצ סנייא טינ ךיז ןעבעלק רעטרעוו יד

 -ייא טינ תוכייש םוש ןייק ןעבָאה רעדָא ערעדנא יד ענייא ןעגָאלש

 ןערעה וצ םמותשנ רהיא טרעוו םיצולּפ ןוא ערעדנא יד טימ ענ
 ,סענישזדנורּפס ףיױױא טהענ סָאװ ,עלעשנעמ םענרעצליה א ןופ
 טליוו סע ,ןערעיוא ןוא זָאנ סיוא טציּפש רהיא עכלעוו ייב ,רעטרעוו

 -ישזדנורּפס ףיוא עלעשנעמ א זא ,ןעביולג טינ ןפוא םושב ךייא ךיז

 יו ןעמורב ןעק עלעשנעמ אזַא זא .ןעדער סניוזא סעּפע לָאז סענ
 עכיילג ףיוא ןעכירק ןעק ,ןעפראוו ןוא ןעלּפאצ ךיז ןעק ,בייל א

 רעד טיכ ןָאהטעג ץלא טרעוו סָאד לייוו ,ךילדנעטשרעפ זיא ,דנעוו
 ןעפיירנ םָאוו ,רעטרעוו ןעדער וצ סע טמוק יוװ רָאנ ,ענישזדנורּפס
 קיטש אזַא זיא ? ענורטס עכילשנעמ יד ןָא ןערהיר ,ןעצראה םייב

 -ךעמארד ערעדנא יד ייב . .והטפיוא סעשטיוורוה רהיא טלהיפ

 .ןעבָאה טינ גנורהאפרע ַאזַא רהיא טעוו רעכאמ

 -ַאד רעד טיול טיורשנ זעזייז סָאװ ,רעקיטש סעשטיוורוה ןיא

 סע ואוו .ענעצס א ןעפערט טּפָא רהיא טנעק עדָאהטעמ רעניז
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 -עג יד זיא סָאד .ןעלהיפעג עכילשנעמ ע'תמא בא ךיז ןעלעיּפש
 םענענייא ןייז ןיא טּפעלשעגניירא טָאה רע סָאװ ענעצס עטגרַאב
 וצ טינ ךילניואוועג ךיז טבעלק ענעצס עניזָאד יד רָאנ .טעשזויס

 לעכימ זא ,רָאפ ךייא טלעטש .ןעדנעטשמוא יד וצ ןוא ןענָאזרעּפ יד

 -נא רָאנ ,עקייח בייוו ןייז ףיוא גיטכיזרעפייא טרעוו רעּפעטש רעד
 ןוא לעכימ ןעשיווצ ענעצס עניטכיזרעפייא ןא ןעביירשוצנָא טָאטש

 ןופ ענעצס-סטכוזרעפייא יד רעסאפרעפ רעד טמהענ ,עקייח ןייז

 רהיא ןעוו רָאנ ,עקראטש א עקאט זיא ענעצס יד .,?ָאלעהטַא
 -ָאד יד יו ,עקייח טימ לעכימ ייב בא ךיז טלעיּפש יז יו ,טהעז
 ,םערופ ןייז ןופ ןעמוקענסיורא טציא זיב ןענייז ןעניושראּפ עגיו

 ךייא ףיוא ענעצס יד טכאמ ,ןעבעל ןהָא ןוא בייל ןהָא טסייה סָאד

 קילב א טּפאכענ טלָאװ רהיא יו יוזא ,קורדנייא ןענידעמוא םעד

 ,טעשזדנַאלברעפ ץענרע טָאה יז יו ,טכוזרעפייא רעטעקַאנ ַא ןופ

 ךיז ןענע'בננ סע עכלעוו ןיא ,רעקיטש עכלעזא טהעז רהיא ןעוו

 תומשנ, ןופ גנוטיידעב יד רהיא טפיירגעב ,סענעצס עכלעזא ןיירא
 יו ,בייל ן'פיוא ךורקס אזא ךייא ייב ןעפור ןוא "ןיאליטרע ילזאד

 .ןענעגעגעב תומשנ עכלעזא טלָאז רהיא

 יד טעמכ ןיא רעקיטש סעשטיוורוה ןופ ןָאיצקורטפנַאק יד

 רדח ןייא ןיא עדייב ןעטלָאװ ייז יו יוזא ,סרענייטאל יוװ עגיבלעז

 ןופ יו ,רעטהערדרעפ א ךילנהעווענ זיא טעשזויס רעד .ןעננאגנעג

 יזא טפָא זיא טעשזויס רעד .ןאמָאר דנוש ןעלענַאיצאזנעס א

 ףיוא רָאפ טמוק סע סָאװ ,טינ ןעמ טסייוו בור סָאד זא ,טהערדרעפ

 עמארד א ףיוא טסאפ רע ןזא ,ןהעז וצ גנירג זיא סע .ענהיב רער

 עכלעוו ןופ ,סענעצס ערעדנוזעב יוװ רָאנ ,סעצנאג א סעּפע יוו טינ

 .גנודניבנעמאזוצ עפייטש ןייק טינ ךיז טרעדָאּפ סע

 -נייא ןעפראד ,ןעבעירשענ טָאה שטיוורוה סָאװ ,ןעסעיּפ יד

 רעדליב-סנעבעל ,עשירָאטסיה ; ןעסאלק יירד ןיא ןערעוו טלייהטעג

 -םיוא רעיינ א רעדיו ךיז טהעז םעד ןיא ןוא רעדליב-טייצ ןוא

 ,רעדליב-טייצ ןעביירש וצ .רעטשרע רעד ןעוועג זיא שטיוורוח .והט

 ןיוש זיא סָאװ ,"ראלסע אסיט , ןעוועגנ זיא דליב-טייצ עטשרע ןייז

 רָאנ ןעבעירשעג רע טָאה רעדליב-טייצ יד .רעהירפ טנַאמרעד ןעוועג

 גנערטש ןעטלאזועג ךיז רע טָאה ַאד ,ןעסעיּפ ערעדנא יד יו שרעדנא
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 -אטארּפ עלא ןעבילקעגנעמאזוצ טלָאװ רע יו יוזא ,ןעטקאפ יד ייב

 .ןעטקא ןוא סענעצס ןיא ןייז טריטרָאסענרעדנַאנרעפ ,א יטלָאק

 סעיצאזנעס טּפיוה יד ףיוא טיובעג ןעוועג ןענייז רעדליב טי :+ יד

 -טייצ ןיא םזילאדוטַאנ םייב זא ,ךיז טהעטשרעפ סע .נָאט םעד ןופ

 ןוא ןעכאזרוא יד ןעוו ,טלָאמעד ןעטלאהעג רָאנ ךיז רע טָאה רעדליב

 ןעטקאפ ןוא ןעכאזרוא יד ןעוו רעדָא .רָאלק ןעוועג ןענייז ןעטקאפ
 ןייז טייהיירפ ןעבענעג רע טָאה טמיטשעב ןעוועג טינ ןענייז
 | ,עיזַאטנַאפ

 ןעטלאהענ טינ ךיז רע טָאה רעקיטש עשירָאטסיה ענייז ןיא

 -לאה וצ טכער םהיא ייב ןעוועג זיא סע .ךרד ןייא ייב לָאמ עלא

 סטכער טינ ןעטערטבָא טינ ןוא עטכישענ רעד ייב לָאמא דיז ןעט

 יד ןעװעסַאטרעביא וצ טכער ןעוועג זיא לָאמא ,סקניל טינ ןוא

 ַא ןוא רעביור א טלַאטשענ עטנילייהרעפ א ןופ ןעכאמ ןוא ןעטקאפ

 עשיונ א סעּפע ןעמהענ וצ ןעוועג טכער רָאג זיא לָאמא ןוא ,טידנַאב

 .ןעמַאנ ןעשירָאטסיה א םהיא ןעבעג ןוא טייצ רעניטנייה ןופ קיטש

 רעכינ ןעבָאה רעקיטש סעשטיוורוה ןוא סרענייטאל ביוא

 -טיּפאק טָאטשנא טלייהטעננייא זיא סָאװ ,ןאמַאר א טנַאמרעד

 -ייש רעקראטש ךָאנ סע ןענַאמרעד ,רעדליב רעדָא ןעטקא ןיא ךאל

 ,רעקיטש סעשטיוועק

 טנעקענ טינ טינש ןעגיזָאד םעד טָאה שטיוועקייש ריאמ םוחנ

 ןש םהיא טָאה רע ?ייוו ,שטיוורוה ןוא רענייטא? ןופ ןעּפאכ
 -ךלָאג ןעמונעגנָא ןעוועג ךָאנ זיא סע ןעוו ,טייצ רענעי ןיא טאהעג

 -יטש ערעייז ןעבָאה ערעדנא יד ןוא ןעדאפדלָאנ .רעטסומ סנעדאפ

 -ענ טָאה רענייא טייוו יו ןוא ןעסעיּפ עדמערפ ןופ ןעמונעגנ רעק

 טימ רָאנ .םינּפ ןעשידיא א ןעבענ וצ טכוזעג ייז רע טָאה ,טנעק

 רעקיטש יד ןענייז םינּפ ןעשידיא א ןהָא רעדָא םינּפ ןעשידיא א

 לַאנינירַא ןופ עיצקורטסנַאק יד ןוא ,ענהיב א ראפ טיובעג ןעוועג

 רעד ןיא שטיוועקייש טימ רעבא .ןערָאװעג טרעדנעעג טינ ןזיא

 "ודיא ן'דאפ ןעביירש ןעמונעג טָאה רע ןעוו .סרעדנא ןעוועג לאפ

 "יטש עניטראפ עדמערפ ןייק טכוזעג טינ רע טָאה ,רעטאעהט ןעש

 ייווצ .ןענאמַאר ענענייא ענייז וצ טדנעוועג ךיז טָאה רע רָאנ ,רעק

 רעדָא "ץירפ רעשידיא , רעד ךיז ןעניפעג רעקיטש עטשרע ענייז ןעש
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 -עגנוא , יד ,"קינשזרָאטאק, רעד ,"הבושת לעב, רעד ,"קאינ'הפרט,

 ייז ןוא "קינטנעצָארּפ , רעד ("עידא רעגיטולב , רעד) "בייוו עיירט
 יד רעטנוא ןענַאמָאר ענענייא ענייז ןופ טכאמענרעביא עלא ןענייז

 םעד ךיז ףיוא עלא ןענַארט רעקיטש עטנַאמרעד יד .ןעמענ עניבלעז

 -ָאד יד ייב רעטאעהט ןיא טציז ןעמ ןעוו ,ןַאמָאר א ןופ לעּפמעטש

 רעסאפרעפ רעד יװ ,טרעה רהיא זא ,ךייא טכאד ,רעקיטש עניז

 -העק רימ ןֹוא דלעה רעזנוא רעביא רימ ןעזָאל טציא ןוא , ; טנָאו

 יד ןוא רעדליב יד ,סענעצס יד ".ןידלעה רעזנוא וצ קירוצ ךיז ןער

 רעטצריקרעפ א ןיא ךאלטיּפאק יו רהעמ טינ ןענייז רעקיטש

 ןופ ןאמָאר א ןעבעג וצ ךילנעמנוא ןעוועג ךָאד זיא סע ?ייוו ,םרָאפ

 ןפוא אזא ףיוא ןוא .ןעטקא רעיפ ןיא ךאלטייז טרעדנוה עכילטע

 טכארבעגניירא טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעווענ שטיוועקייש ןיש

 רעד ןיא ןוא ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ןאמָאר םעד ןופ םרָאפ יד

 ןוא רענייטאל ןופ ןענרעלבא טפראדענ טינ ךיז רע טָאה טכיזניה

 .שטיוורוה

 ןופ טכאמענרעביא ןענייז ענייז רעקיטש עטסיימ יד יוװ יוזא

 ןעמוקעגנא ערעדנא יו רענינעוו שטיוועקייש זיא ןענאמַאר ענייז

 רעדמערפ א וצ ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו רָאנ ,רעקיטש עדמערפ וצ

 ןוא רענייטאל ןופ עדָאהטעמ עניבלעז יד טכיורבעג רע טָאה עסעיּפ

 יו ,ןוא ,קיטש עצנאנ עדמערפ א ןעמונענ טינ טָאה רע .שטיזורוח

 -אכ א טימ רעדָא טעלעקס ן'טימ טנענונעב רָאנ ךיז רע טָאה ,ייז

 ,רעטקאר

 ענייז ןופ רעטנוא טינ ךיז ןעדייש רעקיטש ס'שטיוועקייש

 -נעבעגעב ךס א טימ טעװעקיּפעגנָא זיא קיטש א ענייז .ןענַאמַאר

 "דנאה יד .טנאּפשעג רעיושוצ םעד ןעטלאה ןעפרַאד עכלעוו ,ןעטייה

 -אררעביא ןעמוק סע רָאנ ,ןיילא ךיז ןופ טינ ךיז טלעקיווטנע גנוכ

 טשרע ןוא ,ןענאמָאר יד ןיא יו דארנ ,ןעגנושאררעביא ךָאנ ןעננוש

 רעקיטש ענייז ןיא גנולדנאה יד זיא ןערהָאי ערעטעּפש יד ןיא

 | | ,רעכאפנייא סאווטע ןערָאװעג
 -ענ טָאה רע ןוא רעביירש רעלענש א ןעוועג זיא שטיוועקייש

 .טרעדָאפעג טָאה רעטאעהט א יוװ ,רעקיטש לעיפ יוזא ןעפאש טנעק

 סָאה ,קרָאי וינ ןייק ןעמוקענ זיא רע סָאװ ,ןָאזעס ןעטשרע םעד ןיא
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 טייז ןייז ןופ ןוא רעקיטש סקעז רעטאעהט ן'ראפ טרעפילעג רע

 טרעדַאפעג טלָאװ רעטאעהט רעד ןעוו ,ןעוועג טינ חעינמ ןייק טגָאװ
 טעּפש וצ רהָאי עכילטע ףיוא ןעמוקעג זיא שטיוועקייש רעבא ,רהעמ

 טָאה ,ערעדנא יד יוװ רעשידיא ןעוועג ןענייז רעקיטש ענייז םגה ןוא

 .ןעטלאה טנעקעג טינ רעטאעהט םייב ךיז רע

 תושדח םינּפ ןעזיוועב ךיז ןעבָאה ןערהָאי רעניצכא ףוס םורא

 -ענפיורא טינ סעיינ ןייק רענייק ןעבָאה ייז רָאנ ,רעטאעהט םייב

 טירט יד ןיא ןעגנאגעג ןענייז ייז .ענהיב רעשידיא רעד ףיוא טכארב

 א ראפ קרעוו ערעייז ןעמונעג ןוא שטיוורוה ןוא רענייטאל ןופ

 ביוא, :טנַאועג ןעבָאה ייז יו ,ןעזיוועגסיוא טָאה סע ,רעטסומ

 םעד רימ ןענעק ,רעקיטש ןעביירש ןופ ץנוק רעצנאנ רעד זיא סָאד

 .ןענעק ייז סָאװ ,ןעזיוועג ןעבָאה ייז ןוא ,"ייז ןופ רענרע טינ ץנוק

 עבכלעזא ןעביירש וצ .רערעייז תועט רעד ןעוועג זיא סאד ןוא

 ,טפראדעג טינ ייז ןעמ טָאה שטיוורוה ןוא רענייטאל יוװ רעקיטש
 -ָאה וצרעד ןוא הקזח א טאהענ ענעי ןעבָאה רעקיטש עכלעזא ףיוא

 עיינ יד טלהעפעג טָאה סָאװ ,טייקטינעג ענעי טאהענ ןיוש ייז ןעב

 .רעביירש

 -עי ןיא ןעזיוועב ךיז ןעבָאה סָאװ ,רעביירש ןעמארד עלא ןופ

 ,טרעפייז השמ טייקמאזקרעמפיוא עלעיצעּפס טנעידרעפ ,טייצ רענ

 ןעניבלעז םעד ןיא רעקיטש ענייז ןעצלַאמשענ טָאה טרעפייז

 -לָאמשעג טלָאמעד ןענייז טייצ רענעי ןופ רעקיטש עלא ואוו ,לעגיט

 -ורפ יד סָאװ ,ךרד ןעניבלעז ן'טימ ןעננאגעג זיא רע ,ןערָאוװװעג ןעצ

 .ןעטָארטעגסױא ןעבָאה קרָאי וינ ןיא רעביירשנעמארד עגידרעה

 -לאהענ ךיז רהעמ רעקיטש עשיראטסיה ענייז ןיא רשפא טָאה רע
 טינ רשפא זיא רעדליבסנעבעל ענייז ןיא ,עטכישענ רעד ייב ןעט
 טָאה רע רָאנ ,ערעדנא יד ןיא יו טסרואוורעבעל לעיפ יוזא ןעוועג

 -עב ןייז טּפעשעג ןוא ןעבעל ןיא טכוזעג טינ לאירעטאמ ןייז ךיוא

 עניבלעז יד טכיורבעג ןוא ,?אווק ןעניבלעז םעד ןופ גנורעטסייג

 ןעבָאה סָאו ,תושדח םינּפ עלא יד ןופ .ערעדנא יד סָאװ ,ןעלטימ

 ,רעטסוויטקודַארּפ רעד ןעוועג רע זיא ,טייצ רענעי ןיא ןעזיוועב ךיז

 ןייז בעילוצ רע טנעידרעפ טייקמאזקרעמפיוא עלעיצעּפס יד רָאנ

 ןופ רעניצנייא רעד זיא רע .ךאפ ןעשיטַאמארד םעד וצ גנולעטש
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 יד ןופ רַאנ טינ קזוח טכאמ סָאװ ,רעביירשנעמארד עשידיא עלא

 ןופ ךיוא רַאנ ,ןעמונעג טינש םעד טָאה רע עכלעוו ןופ ,רעקיטש

 יוא ערעדנא יד ןעוו טייצ רעד ןיא ןוא .ןעננופאש ענעגייא ענייז

 ,סעכילברעטשנוא סָאװטע ןעפאש ייז זא ,טביולגעג ןעבָאה ןערָאט

 "יז ןופ ןוא ראוטרעּפער ןעצנאנ םעד ןופ סאּפש טכאמעג רע טָאה

 ,קרעוו ענענייא ענ

 ,םעד בעילוצ טייקמאזקרעמפיוא ךיוא טנעידרעפ טרעפייז .מ /

 -אלק טצעזרעביא ןעבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא רע סָאװ

 .ענהיב רעשידיא רעד ראפ ןעסעיּפ עשיס

 ,ןַאמנייפ דנומגיז ןעוועג ןענייז רעביירש ערעדנא יד ןעשיווצ

 ןוא רעדליב ,יילאּפ ןאהאי ,רעקייהטאּפא דוד ,ןאמסייוו סנעבור

 | ,ןאמקניש

 ייס ,סרעסאפרעפ עטנעכערעגסיוא יד ןופ רעקיטש עלא ןיא

 זעסילפ ,רעדליבסנעבעל ענעפורעג יוזא ןיא ייס ןוא עשירָאטסיה ןיא

 ןוא עניר עשיײטַאמארד ַא ענייא -- סעניר ענעדיישרעפ ייווצ

 טּפעלש עניר עשיטאמארד יד .עשימַאק א עטייווצ יד

 ןענייז ןערוניפ עזיד .ןידלעה יד ןוא דלעה םעד ּךיז טימ

 ,דלעה םעד ןיא .עירעטאמ ערעכעה א ןופ ןעטאנקענ ךילנהעוועג

 -רעייפ א ןופ רעקראטש סע זיא טפאשנעדייל א ןָא ךיז טדניצ סע זא

 -רעביא גרעב רע טעוװ רעגניפ ףניפ ענייז טימ .ןאקלואוו ןעדנעייּפש

 ךיז טעוו טלעוו רעד ןיא טכאמ ןייק ,ןעכאמ ןעקורט םימי ,ןערהעק

 ןעקראטש א טימ ןיד רעד זיא סָאד .ןעלעטש ןענעק טינ םחיא ןענעק

 ןייז וצ זא ,ךייוו יוזא זיא דלעה רענעדייז א רעדיוו ןוא .דלעה

 וליפא ןעלעוו טייקסטוג ןייז טימ ,רועיש ןייק אטינ זיא טייקכייוו

 דלעה רעד ,ךיז טחעטשרעפ ןוא .ןערירוקנָאק ןענעק טינ םיכאלמ

 רעקראטש רעד יו לעיפ יוזא דארג טייקכייוו ןייז טימ סיוא טרהיפ

 ןוא עטוג א ,תיחקּפ א זיא ןידלעה יד .טייקראטש ןייז טימ דלעה

 .ַאטינ ףוס ןייק רָאג זיא טייהיירט רחיא וצ ; עיירט א טּפיוהרעביא

 . רעד !ןערהיפרעפ טלַאװעג טינ ןיוש רהיא טָאה רעוו רעוו ןוא

 םיירסיק ,ןעמוקעב ןעבעל סָאד שממ רהיא טָאה רָאטיזיוװקניא-סָארג

 יז בוא ,ןעגנערבוצמוא המוא עשידיא עצנאג יד טהַָארדעג ןעבָאה

 ייב ךיז ןעבאה ןעטסריפ-סַארג ,טייהיירט רהיא ןעכערכ טינ טעוו
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 וצ ידכ ,רהיא םורא ביוטש םעד טשוקעג ,טרענלאוועג סיפ ערהיא
 -רעפ רהיא ףיוא טלָאװעג ןעבָאה םיר שע ,ץראה רהיא ןעניוועג

 "והט א יו ןעבילבענ זיא ץראה רהיא רָאנ ,ןענעמרעפ א ןעדנעווש

 -וןצנייא םערוהט ןעניזַאד םעד ןעננולעג טינ זיא םענייק ןוא ,םער

 ןיא יז ,ץראה רהיא ךרוד טינ טגנירד טייקכאווש ןייק .ןעכערב

 לאפ רעד טפָא זיא סע יו ,ראבקנאדנוא זיא "רע , וליפא ןעוו יירט

 טלעננירעגנמורא גידנעטש יז זיא ,טסייוו רהיא יוװ ,ל?ייוו ,םהיא טימ

 ןעכאמ וצ ןענעק ייז סָאװ ץלא ןעוהט ייז ןוא ןעטנאגירטניא טימ

 רעדנילב ןייז ןיא רע ןוא ,"רהיא , ןוא "םהיא , ןעשיווצ האנש א

 יד זיא סָאד ,רענניצ עזייב יד וצ וצ טפָא ךיז טרעה טפאשנעדייל

 טּפעלש יז ןוא ,עשימָאק יד זיא עניר עטייווצ יד .עניר עשיטאמארד

 זא ,טנַאמרעד ןעוועג ןיוש זיא סע .ןענַאזרעּפ עשימָאק יד ךיז טימ

 עטעביז יד ןעהענוצבא ןעמעלא טנייש רעקיטש עכלעזא ןיא

 -ימַאק יד סיוא טימרעד ךיז ןענעכייצ טּפיוהרעביא רָאנ ,עקּפעלק

 ןופ ןעפאשענ ןיוש ןענייז ןענָאזרעּפ עשימַאק יד .,ןענַאזרעּפ .עש

 .עגיבלעז יד םודעמוא טעמכ ןענייז ייז ןוא אפונ רָאטיױא םעד

 -רָאּפ ןעמוק ןוא ,ןעטסנעיד ,םיתרשמ ייז ןענייז ךילנהעוועג

 זיא טפא ,לָאמא טימ רַאּפ ייווצ טפָא ןוא ,הבקנ א טימ רכז א ,זייוו

 ייז ןעבָאה בור סָאד רָאנ ,שעראנ ןייז רָאנ ןעלָאז ייז זא ,גונעג

 ,םומ א סעּפע

 רעד ףיוא עינעלצווירּפ עסיוועג א ןעבָאה ןענָאזרעּפ עשימָאק יד
 ןייז ןעזומ עניח רעשיטאמארד רעד ןופ ןעדלעה יד תעשב .ענהיב
 טינ זא םילָאוװייט יד יו טכעלש רעדָא םיכאלמ יוװ טונ רעדעווטנע

 ןענַאזרעּפ יד זיא ,ענהיב רעד ףיוא לגרה תסירד ןייק טינ ייז ןעבָאה

 .טלעוו רעד ןיא ץלא ןָאהט וצ טביולרע עניר רעשימָאק רעד ןופ

 ןוא יירפ ענהיב יד זיא ייז ראפ ,ץעזעג םוש ןייק ַאטינ זיא ייז ראפ

 - ןענייז ךילנהעוועג רָאנ .טסולעג ץראה רעייז סאוו ןַאהט ןענעק ייז
 רלעה םעד ייב ןענעיד וצ זיא טייברא רעייז ןוא ,ןעשנעמ עטונג ייז

 זופ ןידלעה יד רעדָא דלעה םעד ןעטיהרעפ ןעפראד ןוא ןידלעה רעדָא

 -עמשרעד ייז ,ןָאהט טינ זייב ןייק ייז לָאז ןעמ זא טסייה סָאד ,זייּב

 רעדָא דלעה ?פיוא ?ובלב א סעּפע ןעכאמ םיאנוש יד ןעוו ,ןעק
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 ןערָאלרעּפ טרעוו קידצ רעד זא ,ןיוש דיז טכוד סע ןעוו ןוא ןידלעה

 יד ןופ םהיא ןעוועטאר וצ לעטימ םוש ןייק ָאטינ ןיוש זיא סע ןוא

 ע'רוכש ,עשיטָאידיא ,עשעראנ יד סיורא ןעמיווש ,דנעה עש'םיעשר
 "יוא יד טייקניטכערעג רעדנילב רעד ןענעפע ןוא ןענָאזרעּפ עשימאק

 .הלּפמ רעייז ןעּפאכ םיעשר יד ןוא ןענ

 רעד ןעווענ טייצ רענעי ןיא זיא טנעמעלע רעשימַָאק רעד

 ןץ'פיוא ןעטלאהעג ךיז טָאה עסעיּפ עצנאג יד ?ייוו ,רעטסניטכיוו

 ןייז טרעוו רהָאי ןעדעי טימ רָאנ ,טנעמעלע ןעגיזָאד םעד ןופ תוכז
 ןעדאפדלַאג יו ,ןעהעזעג ןעבָאה רימ .טבעוועגסיוא חיר ןוא םעט

 טָאה ,ןעגָאז יוזא ןעק ןעמ ביוא ,טריקסעלרוב ,טרישזרַאש טָאה

 רהיא ןעוו רָאנ ,ןעגנולדנאה עשימָאק יד ןעבירטרעביא ךילקערש

 -נרעק ןעטנוזעג א ךיז ןיא יז טָאה עקנעצס עשימָאק א ענייז טמהענ

 יוזא יו ,טקנעדענ רהיא .שידיא שיטסירעטקאראכ זיא יז ןוא ליד

 ?" לעקינייא ןוא עבָאב , ןיא "הניארו הניאצ , םעד טנעייל עבאב יד
 יי עצעז עכלעזא ןענעק ,ןעסירוצ יוזא ןייז ןעלָאז רעטעלב יד ןעוו
 סאו םעד ץוח א ,ןעמוקסיורא טינ ןפוא םושב ןעטרָאד טרעה ןעמ

 / ןיוש הניארו הניאצ אזא טלָאװ ,עבָאב יד יו עט'תיבה לעב אזא ייב

 זיא לעדנערעק רעטנוזעג רעד רָאנ .תומש יד ןעשיווצ ןענעלעג גנאל

 ןייז ןעק "הניארו הניאצ , א .ענעצס רעניזָאד רעד ןיא ןאהראפ ךַאד

 -ייל וצ רקיע רעד זיא ןעבָאב רעד ייב ןעוו ןוא ,ןעסירוצ לעסיבא

 -רָאד סָאװ טהעטשרעפ יז וצ ןעהעזענבא ,רפס ןענילייה םעד ןענע

 ןייא ואוו ,סינעייל א ןעריסאּפ ךיליירנ ןעק ,טינ וצ ךיז טוהט ןעט

 -עטקַארַאכ זיא סָאד ןוא .ןעטייווצ םוצ ןעבעלק טינ ךיז לָאז טרָאװ

 סיורא רהיא טנַארט קורדנייא ןעניטכיר םעד ןוא ,שידיא שיטסיר

 טינ לייוו ,רהיא טכאל רעביראד ןוא ,ענעצס רעניזָאד רעד ןופ

 ןעניד'סדנוק ןייז ףיוא טָאה רָאטיוא רעד סָאװ םעד ףיוא גידנעקוק

 ךֵָאד רהיא טהעז ,טנאפעלע ןא ןיא היילפ א טזָאלבעגרעדנַאנרעפ ןפוא

 ןוא ןעבעל ןעשידיא םעד ןופ דליב ן'תמא ןא ןעניוא ערעייא ראפ

 ראפ רע'טלוב סיורא ךָאנ טננערב טייקנעזָאלבעגרעדנַאנרעפ יד

 עכלעוו ,םירפס ענילייה ןענעייל ןופ םזימָאק םעד ןעניוא ערעייא

 ,עבָאב רעייא ,עמאמ רעייא זא טסייוו רהיא .טינ טהעטשרעפ ןעמ

 אזא ןעלעװו ןוא עגידווענעק ליואוו רשפא ןענייז עמהומ רעייא
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 ,םירפס ךס א ןענעייל ייז רָאנ ,ןענעייל טינ ירבע עטרעּפמולעגנוא
 | ,טינ ןעהעטשרעפ ייז סָאװ |

 -לעזרעד ןיא היעמש היבוט ןכדש םעד טרעה רהיא ןעוו רעדָא

 טָאה רע סָאו 5959 םעד ןענעוו טלהעצרעד רע יוװ ,קיטש ןעגיב
 דיז ןעבָאה רימ .ןערעה ךיוא סע טגעמ רהיא , :ןתח ן'טימ טאהעגנ
 :טנערפעג םהיא ךיא בָאה ,אש"רהמ לעקיטש א רעביא טראּפשעג

 ,טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,| כ ס ע ש מ ש מ ,שטייטס

 ,שטייטס :טנערפעגנ םהיא ךיא בָאה .יסונכמ יסונ יכמ

 :טרעפטנעעג רע טָאה ,ןיּפיל ק בו ןיטט י ר ג ב ןכתיזק

 ןיב ,טיירב יוזא גנאל וזא ,ע ניר עצ ַאּפמ עניריקימפ

 ".טחעטשרעפ רע זא -- ןענַאטשרעפ בָאה ךיא

 -ניירא טאה ןוא ןעגנאנעגנ רדח א ןיא לָאמא טייז רהיא ביוא

 ןוא ,טכאמעג קזוח ןיא סָאד זא רהיא טהעז ארמג א ןיא טקוקעג

 אוא יו קסעלרוב רהעמ סעּפע ןייז ןעק .ןויכ טימ טכאמעג קזוח
 ךיז טבעלק ץאז ןייא סָאװ ןופרעד ןעדייר וצ טינ ןיוש ? לוּפלּפ ןימ
 -ענ טינ ןוא ןעגיוטשענ טינ רעטרעוו יד ןענייז ,ןעטייווצ םוצ טינ

 רע וליפא ןעוו ,א"שרהמ ןעגעוו טסייװ סָאװ דיא א ןוא ,ןעגיולפ
 ןעוו ךָאד ןוא .ןעבעגרעביא טינ לוּפלּפ אזא טעװ ,ןענרעל טינ ןעק

 סע טלעציק ,לוּפלּפ םעד טרעה רהיא ןוא רעטאעהט ןיא טציז רהיא

 ענעצס יד לייוו ? סָאד זיא סָאװ רַאפ .ןעכאל טזומ רהיא ןוא דייא

 ,ןעפירגעג טינ טפול רעד ןופ ,טכארטענסיוא טינ ּפָאק ןופ רע טָאה
 זא ,ןעוועג הכוז םיוק טָאה עבָאב יד .שידיא טכע ךות ןיא זיא יז

 פיו סָאװ .םיכודיש ןיא ןעהעטש לָאז ?עקינייא עסיז עבעיל רהיא

 ? לעקינייא םעד ןעמהענוצ רהיא ןופ טעוו סָאװ ,ןתח םעד ןופ יז

 לָאז סָאװ ,טנוזעג ,קראטש ןייז לָאז סָאװ ,ןתח א טינ טכוז יז

 טכוז יז ,ןיינ .רענעידרעפ רעסיורג א ןייז לָאז סאו ,דלעג ןעבָאה

 ןכדש רעד .הרות ןב א ןייז לָאז סָאװ ןוא סוחי ןיא ןעטָאנקענ ןתח א

 ןעוו ןוא ןתח ן'טימ טאהעג טָאה רע סָאװ ,לוּפלּפ א רעביא רהיא טיג
 -ענ טינ רהיא סָאד טלָאװ גיטכיר בשיל שיו א ןעבעגרעביא לָאז רע

 ןענייז סָאװ רעטרעוו טכאמ רע ןעוו יו ,שיקרעט רענינעוו ןעגנולק

 עניבלעז יד טָאה עבאב יד .ןענילפענ טינ ןוא ןעניוטשעג טינ

 רעד ןוא ,ןדמל םעד ןופ ןוגנ ןעטְנַאקעב םעד טנעקרעד יז ,האוה
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 םעד ךָאנ ןעסָאגעג ןענייז רעטרעוו עטכאמעג יד ,ןאהראפ זיא ןוגנ
 רעבירעד טָאה טייקכילריטאננוא יד .רעטרעוו ע'תמא יד ןופ םערופ
 ץתמא ןופ רוטאקיראק א טזייוו יז רָאנ ,טיײקכילריטַאנ א רָאנ םינ
 .ןעבעל ןעשידיא

 טּפאכעג רָאנ ןעבָאה סרעסאפרעפ ערעדנא יד ןוא רענייטאל
 ןוא טיײקטרעּפמולעגנוא יד ןוא טייקדליוו יד ,טייקכילריטאננוא יד
 | .ןעבעגניירא טנעקעג טינ ןעבעל ןעלופ םעד

 יד ֹוצ ןעבָאה טינ תונעט עסיורג ןייק רָאט ןעמ ,סנעגירביא
 זא ,ןעסעגרעפ טינ ףראד ןעמ .אקירעמא ןיא סרעסאפרעפ עטשרע
 ןעיינ א ןעטערטוצסיוא עבאנפיוא ערעווש יד טאהעג ַאד ןעבָאה ייז
 -עהט ןעשידיא ן'ראפ םוקילבוּפ א ןעפאשעג ָאד ןעבָאה ייז ןוא געוו
 ,רעטַא



 ,לעטיּפַאק רעטרעיפ

 .עינאמראה יד טצַאלּפ סע

 םיפתוש ןעװעג ןערָאטױא יד ןענייז םייצ רענעי ןיא

 ןעבענעג ןעבָאה ייז ןא טינ טסייה סָאד ,טפעשעג ןיא

 ןעלייהט ןוא תופתושב רעטאעהט א ןעמהענ וצ דלעג רעייטשוצ

 דלעג ןייק טלָאמעד ןעבָאה ןערָאטיױא יד .ןעטסנעידרעפ יד טימ ךיז

 וצ דלעג ןייק ןעפאש טנעקעג טינ ןעבָאה ייז ןוא טנָאמרעפ טיני
 ךילניואוועג זיא רעבעג-דלענ רעד .תופתושב רעטאעהט א ןעמהענ

 רָאנ ןָאיסעפַארּפ רעד טימ טָאה סָאװ ,שנעמ רעניטייז א רָאנ ןעוועג

 - -אּפמָאק עטירד ןוא עטייווצ ןוא עטשרע יד .ןָאהט וצ טאהענ טינ

 -עג ןענייז ןעשנעמ עניטייז ןוא טאהעג טינ דלענ ןייק ןעבָאה סעינ
 ןעוועג זיא רָאטקעריד א ןופ אדבוע יד .ןערָאטקעריד ייז ייב ןערָאװ

 יד ,דלעג עמוס עניטיונ יד ןענעלסיוא ןוא רעטאעהט א ןעפאש וצ

 אדבוע יד ןוא ןעלעיּפש וצ ןעוועג זיא רעלעיּפשיוש יד ןופ אדבוע

 רָאטקעריד רעד .ןעסעיּפ ןעפאש וצ ןעוועג זיא רָאטיױא םעד ןופ

 -נייא רעד ןופ קלח ןעטסערגנ םעד ןעמונעגבַארא ךילניואוועג טָאה

 ן'טימ ןוא ,ןעמהנעוצבָארא סאו ןופ ןעוועג זיא סע ביוא ,עמהאנ

 רעד .רָאטיױוא ן'טימ ןערָאיטקא יד טלייהטענ ךיז ןעבָאה ןענירעביא

 טָאה םוקילבוּפ םייב ןעמונעגנָא רהעמ ןעוועג זיא סָאו ראיטקא

 -ענ טינ ןענייז סָאװ ,ןערָאיטקא יד ןוא קלח ןערעסערג א ןענירקעג

 -עלק א ןענירקעג ןעבָאה ,םוקילבוּפ םייב ןעמונעגנָא קראטש ןעוו

 רָאנ טינ "ןעקראמ , ענייז ןענירקעג טָאה רָאטיױוא רעד .לייהט ןערענ

 טָאה ןעמ ןעוו ךיוא רַאנ ,רעקיטש ענייז טלעיּפשעג טָאה ןעמ ןעוו

 .קיטש סנעדמערפ א טלעיּפשענ

 ןערָאיטקא יד ןופ יו יוזא רָאטיױא םעד ןופ ןעטסנעידרעפ יד
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 טיורב ףיוא גונעג ןעוועג טינ זיא טפָא ;ענידנענַאלק ןעוועג ןענייז

 ןענייז ןעמהאננייא יד ןעוו ,ןעכָאו יד ןיא טּפיוהרעביא ,בוטש ןיא

 -עהט םייב ןעכעל סָאד סָאוװ ראפרעד עקאט ןוא ,עניד'הרצ ןעוועג

 -ױוא יד ןענייז ,ניד'כשוח ןוא גידעגנַאלק יוזא ןעוועג זיא רעטא

 לָאז שנעמ רעניטייז ןייק זא ,ךאוו רעד ףיוא ןענַאטשענ ןערָאט

 -קא יד ,רעטאעהט ןיא עסעיּפ ןייק טימ ןעמוקוצ טינ םולשו סח

 ןעמוקניירא רָאנ ףראד רָאטיױא רעד זא ,טביולנעג ןעבָאה ןערָאיט
 ,רעטאעהט סיוא זיא ,ןעסעיּפ ןייק ןעבענ טינ ןוא סעכ ןיא

 טדנעוועגנַא ןעבָאה ,טייז רעייז ןופ שטיוורוה ןוא רענייטאל |
 ןיא ןערָאיטקא יד ןופ ןעביולג םעד ןעקראטשרעפ וצ ןעטפערק עלא

 -נורדעגכרוד רהעמ ץלא רעטייוו סָאװ ןעבָאה ןערָאיטקא יד ןוא ,ייז
 -עג ןעבָאה ןערָאטיױא ייווצ יד .ןעביולנ ןעניזָאד םעד טימ דיז ןעג

 ףיוא טקוקעג ןעבָאה ייז זא ,חנרדמ ַאזַא וצ ןערָאיטקא יד טכארב

 -יירשנָא ןעק רע זא ,ןעקנעד וצ טגאוועג טָאה סָאװ ,םענייא ןעדעי

 ןעמ ןעכלעוו ןופ ,"דלאי , א ףיוא יו ,רעטאעהט ן'ראפ עסעיּפ א ןעב
 | | .ןעכאמ קזוח ףראד

 ,קינ'תוזע רעד זא ,יוזא טפראדעג ןעמ טָאה ןעכאמ קזוח זוא

 וצ טייצ א ןעבָאה לָאז עסעיּפ א ןעכיירשוצנָא טנאוועג טָאה סָאװ

 -רעד וצ ןעבַאה גנאל טייצ א ןעלַאו ןערָאיטקא יד ןוא זעקנעדעג

 | .ןעכאל ןוא ןענָאמ

 /ןוא ּפעק ערעייז ןעפילשענ רעביראד ןעבָאה ןערָאיטקא יד

 ,ןעטָאּפשבַא ,ןעכַאלבא ןופ ןעדָאהטעמ ענעדעישרעפ טכארטענסיוא-

 .ןעכאמ קזוח

 ,דלאי א םתס ןעזיוועגסיורא ךיז טָאה קינ'תוזע רעד קכיוא |

 זעבעגעג טָאה סָאװ ןוא סיפ ןוא דנעה ענייז ןופ טינ טסייוי סָאװ

 ןייז וצ דובכ ז'ראפ ןעטסָאק ןעזָאל דיז ןעק רע זא ,סינערעהוצנַא

 ןייז וצ ןעמונעג רָאנ דיז ןעמ טָאה ,קיטש א ןופ רעסאפרעפ רעד
 גָאט ןיא סע טביולעג ,טרעחעגסיוא קיטש ןייז טָאה ןעמ .ענעשעק

 'יירטניירא ףראד סע סָאװ ,תואצוה יד ףיוא זעזיוועגנַא ןוא זיירא

 -ענ ננאל יוזא םהיא טָאה זעמ .ןעלהַאצ םהיא זעסייהעג ןוא ןעב

 ועמ זא טכאדרעפ א ןעגָארקעג טָאה רע זיב ,זָאנ רעד ראפ טרהיפ

 .סיורא טכאדרעפ םעד טָאה רע ןעוו ןוא רעכיז ףיוא םהיא טמסהענ
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 ראפ ןענופענ טָאה ןעמ ביוא ,טרעלקרע םהיא ןעמ טָאה ,ןעזיוועגנ

 ארומ טָאה רעטאעהט ןופ רָאטיױוא רעד זא ,ץורית א ןעבענ וצ גיטיונ

 סָאד ןערהיפפיוא טינ טזָאל ןוא טנערוקנַאק ןעכילרהעפעג אזא ראה

 ,קיטש

 עטסבעיל יד ,ןעטלעז רהעז טריסַאּפ ןעבָאה עלעפ עכלעזא רָאנ
 ןופ רעביירש ןעדמערפ םעד "ןערימירג , וצ ןעוועג זיא עדָאהטעמ
 ,עסעיּפ ַא

 זיא סע ןעכלעוו ףיוא רענייא ןעמוקעגנ זיא עסעיּפ א טימ ןעוו
 םהיא ןעמ טָאה ,ןערימירנ םהיא ףראד ןעמ זא ,לרוג רעד ןעלאפעג

 ,טינ טלעיּפש ןעמ ןעוו רעטאעהט ןיא ןעמוק וצ גָאט א טמיטשעב
 רעטמיטשעב רעד וצ טלעמאזרעפ ךיז ןעבָאה ןערָאיטקא עלא ןוא

 יד ןוא ,ןעטימ ןיא טצעזעגרעדינא ןעמ טָאה רעביירש םעד .טייצ

 ןעסייהעג ןוא םהיא םורא טצעזענמורא ךיז ןעבָאה ןערָאיטקא

 ןיא טמעראוורעד לעסיבא ךיז טָאה רע יו ךיג יוזא .ןענעייל םהיא

 ץ'טימ ןוא ךאלעבעווש ןעבייר וצ ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה ,ןענעייל

 רָאיטקא ןייא טָאה ךאלעבעווש עטנערבענבא יד ןופ קע ןעצראווש

 טייז רעטייווצ רעד ןופ רָאיטקא רעטייווצ רעד ןוא טייז ןייא ןֹופ

 רעביירש םעד ןויכב טינ יו ןָאהטעג רהיפ א טייצ וצ טייצ ןופ

 םייב םינּפ עצנאנ סָאד זיא טייצ עצרוק א ןיא .ןעקאב יד רעביא

 -קא יד ןוא ,ךאלעקסאּפ עצראווש טימ טקעדעב ןערָאװעג רעביידש

 "ירא רעד .טכאלעג ןוא םהיא ףיוא טקוקעג ןעבָאה םורא ןערָאיט

 ןופ טכאל ןעמ זא ,ןענַאטשרעּפ טינ ךאבענ טָאה ?רעביירש רעמ

 יד סיורא טפור רעטכעלענ םעד זא ,טניימעג טָאה רע ןוא םהיא

 ,עסעיּפ ןייז ןופ םזימאק

 : אזא ןעוועג זיא עדָאהטעמ עטייווצ א

 סינעייל א טניילעגבא רעביירש ןעטנאקעבנוא םעד טָאה ןעמ

 ץלא םהיא ףיוא טָאה ןעמ ןוא ,ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ,גָאט וצ נָאט ןופ

 -עהט ןופ רָאטיױא םעד ראפ ארומ סיוא זא ,קורדנייא םעד טכאמענ

 רעד ךיז טָאה נַאט ןעדעי טימ .ןענעלבָא סינעייל יד ןעמ זומ רעטַא

 ,קנאדענ ן'טימ ןעגנורדעגכרוד רהעמ ץלא רעביירש רעטנאקעבנוא

 טיוט ן'ראפ יו רָאטױא םעד ראפ ארומ ןעבָאה ןעראיטקא יד זא

 טינ זא ,סינמייחעג א ןייז ףראד קיטש א ןופ ןענעייל סָאד זא ןוא
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 -דנע ,ןעגירק םהיא ןופ ןעלעוו ייז ףארטש א ראפ סָאװ סייוו טָאג

 "וייל רע ןעק טנייה זא ,טרעלקרע החמש טימ םהיא ןעמ טָאה ךיל

 ןוא טלעמאזרעפ ןעוועג ןענייז ןערָאיטקא עלא ,קיטש סָאד ןענע

 ןעסייהעג ןוא לעשיט א ייב טצעזעגרעדינא ןעמ טָאה רעביירש םעד

 -נֵא טָאה ןוא םעמ ןיא ןיירא זיא רעביירש רעד ןעוו ,ןענעייל םהיא

 גנולצולּפ ןערָאיטקא עלא ןעבָאה ,ץטיה טימ ןענעייל וצ ןעביוהעג

 *! טמוק רָאסעּפַארּפ רעד, ;יירשענ א טימ ךיז ןָאהטענ ביוה א

 .ענהיב רעד ןופ טעּפמיא טימ ןעפיול טזָאלענ ךיז ןעבָאה ייז ןוא

 ןענעייל םעד תעשב טָאה רעכלעוו ,רעביירש רעכילקילגנוא רעד

 םוצ ןעקַארשרעד ךיז טָאה ,זיא רע טלעוז רע'סָאװ ףיוא ןעסענרעפ

 ,םודנעּפ-םודנעה ןעפיול ךיז טזָאלעג ןוא עסעיּפ ןייז טּפאכעג ,טדיוט

 רע ןוא ןעכערברעפ ןעכילקערש א ייב טּפאכעג םהיא טלָאװ ןעמ יו

 .ןעבעל ן'טימ ךיז ןעועטַאר וצ ןעפיולטנא ףרַאד

 ךָאטױא רעד זא ,ןעסייהעג טָאה "טמוק רָאסעּפָארּפ רעד,

 ,טמוק שטיוורוה

 :ַאזַא ןעוועג זיא ןעכַאמ קזוח ןופ עדָאהטעמ א ךָאנ

 ןייז ןענעייל ןעמוקעג זיא רעביירש רעטנאקעבנוא רעד ןעוו

 ןעטכיר רעסעב ןענעק וצ זא ,טרעלקרע םהיא ןעמ טָאה ,עסעיּפ

 עטצעל עמאס יד ןיא ןעציז ןערָאיטקא יד ןעלעוו ,קיטש םעד ןעגעוו

 רעד ןיא ןוא ןענעייל ייז ראפ ענהיב רעד ןופ לָאז רע ןוא ןעהייר

 רעד .ןעלעיּפש וצ יוװ ןעזייוו ךיוא ךילגעמ טייוו יו טייצ רעבלעז

 ,ןעסייהעג םהיא טָאה ןעמ יוװ ןַאהטענ טָאה רעביירש רעטאווע'מת

 ןענעייל םהיא ןעסייהעג טייצ וצ טייצ ןופ ןעבָאה ןערָאיטקא יד ןוא

 ןעבָאה ,סַאּפש ן'טימ ןערָאװעג טָאז ןענייז ןערָאײיטקא יד זא ,רעכעה
 רעד .רעטאעהט םעד טזַָאלרעפ ןוא ןעביוהענפיוא ליטש ךיז ייז

 יד וצ גידנעיירש טכאמעג נירעזייה ךיז טָאה רעביירש רעשעראנ

 טביולגעג ןוא ,דנעוו רעיפ יד ראפ ךיז גידנעמירק ןוא דנעוו רעיפ

 -םא עטסכעה ןייז טכיירנרעד רע טָאה ךילדנע זא טייצ עצנאנ יד

 ןיא ןיילא רענייא זיא רע זא ,טּפאכעג ךיז טָאה רע זיב ,עיציב

 .רעטאעהט
 ןעכַאמ וצ יו ,ןעדָאהטעמ עכילנהעוועג יד ןעוועג ןענייז סָאאד

 א ןעביירש ֹוצ טגאוועג ןעבַאה סָאװ ,סעקינ'תוזע יד ןופ קזוח
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 -ענייא רעייז ףיוא ןערָאיטקא יד ןָאהטענ ןעבָאה סָאד ןוא ,עסעיפ

 ,טשימעג טינ םעד ןיא ךיז ןעבָאה ,ןערָאטױא יד ןוא ,ןובשח םענ

 ייז ןעבָאה ?ייהטנא ןייק רעבא ,רעיושוצ ןייז טנעקעג ןעבָאה ייז

 .ןעמונעגנ טינ םעד ןיא

 -יירש עטנאקעבנוא עטסיימ יד ןענייז ,תמא םעד ןענַאז וצ = |

 -םע ענידכעלייק ןעוועג ,ןעסעיּפ טימ ןעמוקעג ןענייז סָאװ רעב

 .עמארד א טסע ןעמ סָאװ טימ ,טסואווענ טינ ןעבָאה ןוא םיצראה

 ןעשידיא םעד ןופ רעכוזעב עטכַאקרעפ ןעוועג בור סָאד ןענייז ייז

 טימ ןעננורדעגכרוד ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג ןענייז ןוא רעטאעהט

 ,טלהיפענ ןעבָאה ייז .ענהיב רענידלָאמאד רעד ןופ רעפסָאמטא רעד

 טרָאװ א טינ ךיז טבעלק ,ףיוא טרהיפ ןעמ סָאװ ,רעקיטש יד ןיא יװ
 טָאה ייז ןוא רקפה זיא ענהיב רעד ףיוא ץלא יװ ,טרָאװ א וצ
 -וצנָא טלעוו רעד ןיא ךאז עטסגנירנ יד זיא סע זא ,ןעזעיוועגסיוא

 -עג טינ סָאװ ןעבעירשעג ןעבָאה ייז ןוא רעקיטש עכלעזא ןעביירש
 -עבנוא עניזָאד יד ןעשיווצ ןענייז סע .ןעניולפענ טינ ןוא ןעניוטש

 ץלא זא ,טניימעג ןעבָאה סָאװ ,עכלעזא ןעוועג ךיוא רעביירש עטנאק

 /ןימ א ןעכאמ וצ ןיא עסעיּפ א ןיא ןעביירשנָא ףראד ןעמ סָאװ

 -רא יד ןיוש זיא רעטייוו ןוא םינינע ןכת א ,םויראנעצס ןעצרוק

 -סיוא ןוא ּפָאק םעד ןעכערב ייז ןעלָאז :ןערָאיטקא יד ןופ טייב

 .ןעבָאה ןערָאיטקא יד ,ענהיב רעד ףיוא ןעדער וצ סָאװ ןעטכארט
  עניזָאר יד טנעמילּפמָאק םענייפ א ראפ סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טינ

 ,טביולנענ ןעבָאה רעביירש עכלעזא : טכאמעג ייז ןעבָאה רעביירש

 ץֶלַא סָאד זיא ענהיב רעד ףױא טדער רָאיטקא רעד סָאװ זא

 יי .ּפָאק םענענייא ןייז ןופ

 קזוח זא ,ןעקנעד וצ תועט רעסיורג א ןייז רעבא טעװ סע
 ןעטייצ ענעי ןיא ,"ןעדלָאי, עכלעזא ןופ טכאמעג רָאנ ןעמ טָאה
 ןעמוקעג זיא סָאװ רעביירש ןעדעי ןופ טכאמעג קזוח ןעמ טָאה

 .ערעסעב א ךס א ןעוועג זיא עסעיּפ יד וליפא ןעוו ,עסעיּפ א טימ

 -עהט עשידיא יד ןיא טלעיּפשענ טלַאמעד טָאה ןעמ סָאװ ,יד ןופ

 -עצנוק עכילנהעווענ יד טכאמענ טינ ייז טימ טָאה ןעמ .,סרעטַא

 קזוח רָאנ ,דנעוו רעיפ יד טימ ייז ןעזָאלרעביא רעדָא ןערימירג יו

 ןערָאיטקא יד ןופ קזוח רעד רעבַא ,טכאמעג ייז ןופ ןעמ טָאה
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 .םענייא ןעפיול סָאװ ,ךאלנניא ןופ יו ןעוועג זיא טייצ רענעי ןיא

 -לע יד סָאװ ,ראפרעד רָאנ רענייטש טימ םהיא ןעפראוו ןוא ךָאנ

 -ָאיטקא יד .ננוניימ עטבעלש א םהיא ןענעוו ןעבָאה ןעשנעמ ערעט

 ךָאנ ןעצנַאט ייז זא ,טסואוועג טינ ןיילא טלַאמעד ןעבָאה ןער

 שנואוו םעד סיוא רָאנ ןערהיפ ןוא ןערָאטיױא ערעייז טסואוועבנוא

 ,עטצעל יד ןופ

 גנולדנאהעב רעניד'תוירזכא זייוונעטייצ ןוא רעבָארג רעד ןיא

 וצ טגאוועג ןעבָאה סָאװ יד וצ ןערָאיטקא יד ןופ טייז רעד ןופ

 א ךיוא ןהעז ןעמ ףראד ,עסעיּפ א טייצ רענעי ןיא ןעביירש

 רעיפ עלא ףיוא סינעכירק א ,טייקנעפרָאװרעטנוא ןא ,תולפש

 יד סָאװ טייצ רעגיבלעז רעד ןיא .,ןערָאטױא עטנַאמרעד יד ראפ
 -סניא ןערעבערנ א טלעטשעננעדעירפוצ טימרעד ןעבָאה ןערָאיטקא

 עטריטנעטאּפ יד ייב ןייז ןח אשונ טלָאװעג ךיוא ייז ןעבָאה ,טקניט

 ןעלַאז ןערָאיטקא יד יװ ,טוג יוזא ןעוועג זיא סע .ןערָאטױא
 ייב ןעבָאה ןעסעיּפ ןעביירש סָאוװ ערעדנא יד ,טהעז רהיא : ןעגָאז

 רימ ןעלאפ ךייא ראפ רָאנ ןוא ,אעראד ארפעכ םינּפ א זנוא

 - .,םיערוכ
 טימ ןעוועג ןערָאטױא יד ןופ ענאל יד ןיוש זיא ךָאד ןוא

 .ןעדאפדלַאג ןופ טייצ רעד ןיא יו ,רענירדעינ תונרדמ עכילטע

 רעד ןעוועג רָאנ טינ ןעדאפדלַאנ זיא דנאלסור ןיא ןוא ןעינעמור ןיא

 רעד ןעוװװעג שיטקאפ ןיא רע רָאנ ,רעבעגדןַאט ןוא רענַאז העד

 רע ,טגָאזעג רעניטכיר ,רעדָא רעטאעהט ןופ תיבה לעב רעצנאג

 -אעהט סָאד ןעמונעג טָאה רע .רעטאעהט רעצנאג רעד ןעוועג זיא

 האצוה יד טרהיפעג טָאה רע ,קיטש סָאד ןעכעגענ טָאה רע ,רעט

 ךיז טָאה רע .עטלעטשעגנָא יו ןערָאיטקא יד טכארטעב טָאה ןוא

 ןעבָאה טייז רעייז ןופ ייז ןוא טנעכערעג טינ גנוניימ רעייז טימ

 .ּפָאק םעד םהיא ראפ ןעביוהוצפיוא טגאוועג טינ
 טאהעג ןעבָאה ייז םנה ,אקירעמא ןיא רעבא ןערָאטיױא יד

 עניילק יו רהעמ טינ ןעמעלא ךָאנ ןעוועג ןענייז ,העד עטסקראטש יד
 לָאז ןעמ זא ,םעד ףיוא קעווא זיא העד עצנאג רעייז ןוא ,םיפתוש

 העד עניזָאד יד .ענהיב רעד וצ ןעזָאלוצ טינ רעביירש רעדנא ןייק
 טייקגינעהטרעטנוא יד .ןעטלאהנַא טנעקעג טינ גנאל רעבא טָאה
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 רָאנ ךיז טָאה יז ,עכילריטַאנ ןייק ןעוועג טינ זיא ןערָאיטקא יד ןופ

 טימ טנהַאװעגניא ךיז ןעבָאה ייז סָאװ ,ןופרעד ןעמונעג

 .טשינ רָאנ ייז ןוא ץלא ןעוועג זיא רע ןעוו ,םישזער ס'ןעדאפדלָאג

 -ַאטיוא יד טייקנינעהטרעטנוא ןעזעיווענסיורא ןעבָאה ייז ןעוו ןוא

 .סע ןעוהט ייז סָאװ ראפ טעייקוצ םינ ןיילא ךָאנ ייז ןעבָאה ,ןער

 -יילק יו רהעמ טינ ןעוועג ןענייז ןערָאטיױא יד סָאװ ,טקאפ רעד רָאנ

 -ערג רעדעי טָאה ןעקראמ יד ןעלייהט םייב סָאװ ןוא םיפתוש ענ

 טָאה ,רָאטױא םעד ןופ רענינעוו טינ ןענעירקעג רָאיטקא רערעפס

 לָאז ןענרָאמהירפ םענהעש א ןיא זא ,וצרעד ןערהיפ טזומעג ךילדנע

 א ראט סָאװ :רָאטיױא םעד ןענערפ רָאיטקא רערעסערג רעדעי

 ,וטזיב רעבעגױַאט א ראפ סָאװ ,רענַאז-העד א ראפ סָאװ ,ץירּפ

 רעניבלעז רעד ןוא ? רימ ןופ ןעקראמ רהעמ טינ טסמהענ וד זא

 -ענ ןעבָאה סָאו ,ערעדנא ןופ טכאמעג קזוח טָאה סָאװ ,רָאיטקא

 -אמ וצ קזוח ןעביוהנַא ךילדנע לָאז ,עסעיּפ א ןעביירש וצ טנאוו

 יד ןעפלָאהעג ןעבָאה ןערָאטיױא יד ,אפונ רָאטיױוא םעד ןופ ןעכ

 יד ןענעג ננוטכארעפ ןוא טָאּפש טימ ךיז ןעננירדכרוד רעלעיּפשיוש

 רעד טרעדָאפעג ךיז טָאה סע ןוא ,ןעסעיּפ ןופ רעביירש עניטייז

 םעד ןעזייווסיורא ןעלָאז רעלעיּפשיוש יד זא ,ּפוטש רעטסעדנימ

 .טסבלעז ןערָאטיױא יד ןענעג גננוטכארעפ ןוא טָאּפש

 -יוא ,םוקילבוּפ ןעשיווצ זיא ןהעשענ זיא סָאד רעדייא רעבָא

 רעד .עינָאמראה ענידנעטשלָאפ א ןעוועג ןערָאיטקא ןוא ןערָאט

 -יֹוש יד ,םוקילבוּפ ןוא רעלעיּפשיוש יד ןענאטשרעפ טָאה רָאטיוא

 ,םוקילבוּפ סָאד ןוא רָאטױא םעד ןענַאטשרעּפ ןעבָאה רעלעיּפש
 -קא ןוא רָאטיױוא םעד ןופ רענניפ יד טקעלענ טָאה םלוע רעד ןוא

 | .ןערָאיט

 ילבוּפ םעד ןיוש זיא עדאירעּפ רעטשרע רעד ןופ ףוס םייב |

 רעטנוא קיטש עגיבלעז סָאד ןוא סנייא ןערָאװעג ןעסערעד םוק

 ןוא סנייא ,תועונת עניבלעז יד ןוא ענייא ,ןעמענ ענעדעישרעפ

 -עישרעפ ןיא םיצל עניבלעז יד ןוא ענייא ,לעצנעט עבלעז סָאר
 -יווצ עינַאמרַאה יד זא ,ןעסייהעג טָאה סָאד ןוא ,ןעטלַאטשעג ענעד

 רעטסכילרהעפעג רעד רָאנ .טצאלּפ ןעטנעמעלע יירד יד ןעש

  רעלעיּפשיוש יד ןעוו ,ןעמוקעג ןיא עינַאמראה רעד ןיא טלַאּפש
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 -םירוּפ יו רהעמ טינ ןענייז ייז זא ,ןעהעזענמורא ךיז ןעבָאה

 ,רעלעיּפש

 -אעהט ןעשידיא םעד ןענעוװו ןעבעירשעג ןעבָאה סָאװ עלעיפ

 עטכישעג רעד ןופ טייז יד ןענַאטשרעּפ ניטכיר טינ ןעבָאה רעט

 -ַָאה עלעיפ ,ןופרעד טייקניטכיוו יד טצעשענבָא גניטכיר טינ ןוא

 ךיז ןעבָאה ייז סָאװ ,ראפרעד ןערָאיטקא יד ןופ טכאלענבָא ןעב

 יד ייב רעלעיּפשיוש עסיורג יד טימ תוחכ יד טימ ןעטסעמ ןעמונעג

 רעלעיּפשיוש יד סָאװ ,טנַאלקעב ןעבָאה עלעיפ .,םלועח תומוא

 ןוא ,געו םענעטַארטעגסױא רעייז ןופ ןעמונעגבָארא ךיז ןעבָאה

 יד זא ,ןענַאטשרעּפ טינ ןעבָאה ייז .ןענעוװו עיינ ןעכוז ןעמונעג

 רעדָא רעהירפ טעוװ רעלעיּפשיוש יד ןופ טייהנעדעירפוצנוא עמוטש

 .ענהיב רעשידיא רעד גנודנעוו רעדנא ןא ןעבעג ןעזומ רעטעּפש

 יד ןעבָאה עדאירעּפ רעטשרע רעד ןופ טייצ רעצנאג רעד ןיא

 יד .ןעלעיּפש ןופ תיב ףלא םעד וליפא טסואוועג טינ ןערָאיטקא

 סָאװ ןערָאיטקא ראפ ןערָאװעג ןעבעירשעג טינ ןענייז רעקיטש

 -רעפ יד זא ,טנָאמרעד ןעווענ רעהירפ ןיוש זיא סע .ןעלעיּפש ןענעק

 א ןעבָאה לָאז ענעצס ןייא זא ןעוועג דיּפקמ טינ ןעבַאה סרעסאפ

 ןטימ ןעדניב ךיז לָאז טקא ןייא זא ,רעטייווצ רעד טימ תוכייש

 זא ,ןעוועג דיּפקמ טינ וליפא טָאה ןעמ .עסעיּפ א ןיא ןעטייווצ

 זיא רעסאפרעפ א ראפ .ןעטייווצ םוצ ןעּפעלק ךיז לָאז טרָאװ ןייא

 ,ןעּפאלקניירא טנעקעג ןעטרָאד טָאה רע ןוא רקפה ןעוועג קיטש א

 טרָאּפשרעּפ ןעמ .ּפָאק ןיא טעשטָאלאקרעפ ךיז טָאה םהיא סָאוו

 -ברוד טסייה סָאװ ,טסואוועג טינ ןעבָאה ןערָאט וא יד זא ןעגָאז וצ

 ןעוועג ןענייז ןעגנולדנאה יד ,דייר יד ,רעטקאראכ א ןערהיפוצ

 ןיא טנעגעגעב ןעמ סָאװ ,ןעשנעמ ןופ טינ רָאנ ,דמערפ ,דליוו
 - | .ןעבעל

 ןוא רדח ןיא רעסאפרעפ ןייז ייב ןעננאנעג זיא רָאיטקא רעד |

 -עזענ טָאה רע .ןעלעיּפש וצ יו טינש םעד טּפאכעגנ םהיא ןופ טָאה

 טכאמעג רע טָאה ,רקפה רעסאפרעפ םייב זיא קיטש סָאד זא ןעה

 רעסאפרעפ םייב זא ,ןעהעזעג טָאה רע .רקפה ענהיב יד ךיז ראפ
 טינ ןעלעיּפש ןייז ךיז טָאה ,טרָאװ א וצ טרָאװו א טינ ךיז טּפעלק
 רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ךיז טָאה רע .רעטרעוו יד וצ טבעלקעג
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 -רָאד טמוק סָאװ ,ץלא זא ,רעטאעהט ןופ רעפסַאמטא רעטכידעג
 .,דליוו טלעיּפשעג ךיוא רע טָאה ,גיד'הנושמ ,דליוו זיא רָאפ ןעט

 .גיד/ הנושמ

 ףיוא ןהענפיורא טפראדעג טָאה רָאיטקא ןא ןעוו רעביראד ןוא :

 .רעכילנהעוועג א יו ןעמוקניירא טנעקעג טינ רע טָאה ,ענהיב רעד

 זיא רע ןוא ? טאהעג סע טלָאװ םינּפ א ראפ סָאװ לייוו ,שנעמ

 רעדָא ליצנעט א טימ רעדָא גנורּפש ןעדליוו א טימ ןעמוקעגניירא

 טפראדעג רע טָאה .ןפוא ןעניד'הנושמ א ףיוא סיּפֶע זיא סע יו

 םדו רשב רעטסָארּפ א יוװ ןָאהט טנעקעג טינ סע רע טָאה ןעדער

 -עמורב א טימ רעדָא ,לוק ןעניד' הנושמ א סעּפע טימ רָאנ ,טוהט

 טינ רַאנ לָאז סע ,טרָאװ ןייא טימ ,סינעשטיווק א טימ רעדָא סינ

 טפראדעג טָאה רע ןעוו .רובד ןעכילשנעמ א ףיוא ךילנהע ןייז

 להיפעג א ,האנש ןופ ?היפעגנ א ,סעכ ןופ ?היפעג א ןעזייווסיורא

 ןעטפערק ענייז עלא רע טָאה ,ןעכיילג סָאד ןוא טכוזרעפייא ןופ

 ןעמ .ןעבעל ןיא סע טוהט ןעמ יו סע ןעזייוו וצ טינ טדנעוועגנָא

 ףיוא טָאה עדָאירעּפ רענעי ןופ רעלעיּפשיוש רעד זא ,ןעגָאז ןעק

 טינ םהיא ןיא לָאז ןעמ ךיז טיהעג ענהיב רעד ףיוא טירט ןעדעי

 רע .גנוגעוועב עבילשנעמ ןייק ,העונת עכילשנעמ ןייק ןעקרעמעב
 עדעי ןיא ןעזייוו וצ טסייה רָאיטקא ןא ןייז וצ זא ,ןענַאטשרעפ טָאה

 ןייז וצ ץנוק רעד זיא סָאװ ַאט ,טינ זא לייוו ,ץנוק א סעּפע ךאז

 א יו ןהעג ףראד ןעמ זא ןעסייה לָאז ןעלעיּפש ביוא ? רָאיטקא ןַא

 יוװ ןעבעיל ,שנעמ א יו סעכ ןיא ןערעוו ,שנעמ א יװ ןעדער ,שנעמ
 -בוּפ ןופ רעדעי ךָאד ןעק ,שנעמ א יו גיטכיזרעפייא ןייז ,שנעמ ַא
 יי ,רָאיטקא ןא ןערעוו ןוא ענהיב רעד ףיוא ףיורא םוקיל

 גרעבנרַאט .ס רעקימָאק רעטקאראכ רענעברָאטשרעפ רעד }

 ןעלעיַּפש לָאמ ןעטשרע ן'כָאנ זיא רע ןעוו זא ,טלהעצרעד טָאה
 .-יוש .יד טגָאזעג סעכ טימ םהיא ןעבָאה ,ענהיב רעד ןופ בארא
 ןא טייז .רהיא זא ,טסעומשעגנייא ךייא סע טָאה רעוו, : רעלעיּפש
 טרער ןעמ יוװ יוזא ,ענהיב רעד ףיוא ךָאד טדער רהיא ? רָאיטקא

 יוװ ןעדער יוזא, : טגָאזעג םהיא טָאה רענייא ךָאנ ".םייה רעד ןיא
 "! ךיוא עבַאב ןיימ ךָאד ןעק ,טדערעג טָאה רהיא

 ןוא עסעיּפ רעד ןופ גנאנ םעד טימ טמיטשעג טָאה סָאד ןוא
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 -עה ןעמוקעג טינ זיא םוקילבופ טָאד .םוקילבוּפ ןופ ןעגנורעדָאפ יד
 ןיא טדער ןעמ יו רָאנ ,םייה רעד ןיא ךיז ייב טדער ןעמ יוװ ןעד
 סרעדנא ןעדער טפראדעג ןעמ טָאה רעטאעהט ןיא ןוא ,רעטאעהט

 ,םייה רעד ןיא יו
 ךיז טפראדעג רָאיטקא ןא טָאה ,סיורג ןערעוו וצ םוא ןוא

 ,ךיז ןעװעדרַאמ ןייז ןיא ,תועונת עניד'הנושמ ןיא ןענעכייצסיוא
 טָאה רע בוא טּפיוהרעביא ,דנעוו עכיילנ ףיוא ןעכירק ןייז ןיא/

 ,ךיז ןעלּפאצ ןענָאק טפראדעג טָאה רע .ןעלָאר-ןעדלעה טלעיּפשעג

 ןאד ןוא ןערעדנא ןעדעי ןופ רעסעכב ךיז ןעלסיירט ,ךיז ןעפראוו

 טרידָאלּפא םהיא ןעבָאה סָאװ ,"ןעטָאירטאּפ , ןענַארקענ רע טָאה
 .ןרעטש א ןופ הנרדמ רעד וצ טכיירגרעד טָאה רע ןוא

 ןיילא טלהעצרעד יקספעשאמָאהט .ב סָאװ זיא טנאסערעטניא

 : יוזא טלהעצרעד רע .עדָאירעּפ ענעי ןופ ףוס םעד ןעגעוו

 ןעצנאג ןיא ןענַאטשעג טלַָאמעד זיא ענהיב עשידיא יד,
 .רוטארעטיל סעשטיוורוה ןוא סרענייטאל ףיוא

 -עגסיוא ,דנעה עטעקאנ טימ ןעניורק ענעדלָאג טימ אקירט

 ןעבָאה ,ןעלטנאמ ענעדייז טימ טלעקיוועגמורא ,רעזלעה ענעטינש

 ןיא ןעוועג רָאנ זיא דעישרעטנוא רעד .ןעגָארטעג סראטס עלא ןאד
 ןעסיורג א ענהיב רעד ףיוא ןעגָארטעג טָאה רעלסעק .ןעבראפ יד

 טימ לידמעה א ןוא סיפ עטעקאנ טימ ,רעדעפ ןעננאל א טימ טוה

 א ךָאנ ןעגַארטעג טָאה רעלדא ןוא ;בראפ רעטיור ןופ סעקרעשטאּפ
 -עדלָאג א ןיא טלעקיוועגמורא ,ןערעדעפ יירד טימ טוה ןערעסערג

 דנעה עטעקַאנ ,סיפ עטעקאנ טימ ךיוא ,ךאלדנער טימ לַאש םענ

 ,רעשיטסילאער ןעכאמ וצ סָאד םוא רָאנ .זלאה ןעטעקאנ א ןוא
 עננאל רַאּפ א ןוא ןעטעלסארב טימ ןעטייק ןָאהטעננָא ךיז רע טָאה

 -רעביא וצ ייז םוא .בראפ רענירנ ןופ ןוא ךאלגניריוא עשיקרעט

 ןופ רעסעב ךיא העטשרעפ ץנוק םעד זא ,ןעזייוו ייז ןוא ןענייטש

 -ָאק יירד ןופ ןעקָאז ענעדייז טימ ןָאהטעגנָא ךיז ךיא בָאה ,ייז
 ךיז ףיא טעּפעשטעננָא ךיא בָאה לעטנאמ ןייא טָאטשנא ,ןעריל

 ,ןעטעלסארב ,סרעצנאּפ ,ןעדרעווש ,ןעניורק טימ ,ןעלטנאמ יירד

 ענעדעישרעפ ןוא ןעבראפ ענעדעישרעפ ןופ סענאברוט ,ךאלנניריוא
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 -לָאס עטסַארּפ יו טאהעגנ םינּפ א רימ ןעגעג ןעבָאה ייז .ןעטרַאס

 ןעבָאה ; סינעגָאירעביא ןא ןעננאפעגנַא ךיז טָאה ןאד .ןעטאד

 בָאה ,ןעסָאשעג ייז ןעבָאה .ןעגנוזעג ךיא בָאה ,טרימאלקעד ייז
 ד א ןיב ,דרעפ ףיוא ןערהָאפעגניירא ייז ןענייז ,ןעכַאטשענ ךיא

 ןיא .דרעפ ןָאינוי רעצנאג א טימ ןעגָאװ םענעדלָאג א ןיא ןיירא
 יז ייב טָאה ,ץילב א ןעוועגנ רימ ייב זיא ,רענוד א ןעוועג ייז ייב

 ןמ, ןעגנוזעג רעלסעק טָאה .טנעגערעג רימ ייב טָאה ,טעיינשעג

 טע'גרה'רעד ייז ייב ןעמ טָאה ."?דנתי, ןעננוזעג ךיא באה ,"רצמה

 ".לָאמ ןייא ףיוא םיאנוש עלא טע'נרה'עגסיוא ךיא בָאה ,אנוש .א

 יד ָאד טשימוצ יקסוװעשַאמָאהט סָאװ ,סיוא טינ טבאמ סע

 -קא יד ןופ ןעלעיּפש םעד טימ רעכאמדזעמארד םעד ןופ טייברא

 גידלַאמאד יד ןעגעוו ףירגעב ןערָאלק א טיג דליב סָאד ,ןערָאיט

 "עג טָאה רָאיטקא ןייא סָאװ טימ ןוא רעלעיּפשיוש יד ןופ ןעצנוק

 .ןעטייווצ םעד ןענַאוצרעביא טכוז

 -ווש םעד ןעכאמ וצ גנירג ןעוועג ןיא ןעצנוק עכלעזא רָאנ

 רע טוהט טימרעד זא ,טביולנעג ןיילא טָאה רע ןמז ?כ רעלעיּפש

 -יווא רעד יו עדארג .טסנוק ןופ שדקמה תיב םעד ןיא הדובע יד

 ,סניוזא סעּפע רהיא ןעבענ ןוא עסאמ יד ןעראנבָא טינ ןעק .רָאט

 ןעכאמ טינ רָאיטקא רעד ןעק יוזא ,קזוח טכאמ ןיילא סע סָאװ ןופ

 ןץ'טימ ןעגנורדעגכרוד זיא רע ןעוו ,ענהיב רעד ףיוא יירעצאיאּפ ןייק

 יד ןעכאמ זומ רע ןוא ײרעצאיַאּפ זיא ןעלעיּפש ןייז זא ,קנאדעג
 רעדנא ןייק טינ טהעטשרעפ םוקילבוּפ סָאד ?ייוו ,קיטש עליופ

 ןייז וצ קפס א ןיירא ךיז טע'בנג רָאיטקא םייב ןעוו .ןעלעיּפש

 -יא ךיילג קפס רעד טעװ ,טסנוק ע'תמא זיא טיוה ןופ ןעגנירּפש

 טנעפע רָאיטקא רעד ןעוו ,טדער רעוו ןוא .םוקילבוּפ םוצ ןהעגרעב

 םלוע רעד ןיוש טעוװ ,טייקטעקאנ ןייז טהעזרעד ןוא ןעניוא יד

 | יי ,םהיא ןערידָאלּפא טינ ןפוא םושב

 ,עדאירעּפ רענעי ןופ ףוס םעד ייב זא עקאט ןעהעז רימ ןוא
 טלעיּפשעג רע טָאה ,טלהעצרעד יקספעשאמָאהט רעכלעוו ןעגעוו
 -אמ ,ןאמנייפ ,רעלסעק ,רעלדא יוװ ,ןערעטש עלא ןוא .אילאהט ןיא

 יוזא ,ַאילַאהט ןיא ןוא ,רָאזדניװ ןיא טלעיּפשעג ןעבאה אקסעלוג
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 ןעצנאג םעד ןעננאגעג קיטש א זיא ,יקספעשאמאהט טלהעצרעד
 "ענג טרהיפעגפיוא ןעכָאװ ייווצ עלא זיא רָאזדניװ ןיא ןוא ןָאזעס

 -נָאק יד זא ,טלהעצרעד יקספעשאמָאהט .קיטש עיינ א ןערָאוו

 ט'השרד'עג ןוא טדערעג ןעבַאה רעטאעהט ןעטייווצ ןופ ןעטנערוק

 אילאהט ןיא םלוע םעד טהיצ קיטש סָאד טינ זא ,ענהיב רעד ןופ

 -ייז ןעטנערוקנַאק יד .סעקלָאּפ ס'יקספעשַאמָאהט רָאנ רעטאעהט

 זא ,רעכוזעב רעטאעהט יד ןענעראוו וצ ןעוועג ןעסיוא טימרעד ןענ

 אילאהט ןיא ןהעג רעטכעט ןוא רעבייוו ערעייז ןעזָאל טינ ןעלַאז ייז

 סעקלָאּפ יד ןופ לָאר יד ןעמיטשעב וצ רעווש זיא סע .רעטאעהט
 -יוצענוצ טלָאמעד טָאה ןעמ .קיטש םענעי ןופ נלָאפרע םעד ןיא

 רעד .סעקלאּפ טימ יו ןעכאז ערעשערַאנ ךס א טימ םלוע ןא ןעג

 ךאלעסּפעש עדאטס א ןעקוקנָא ןעפָאלעג טייצ רענעי ןיא זיא םלוע

 -נאה סע ןעוו זא ,טינ ?עפייווצ ןייק זיא סע ןוא ענהיב רעד ףיוא

 -רענעמ עטנוזענ רַאּפ א ןעבָאה ,ןעצנוק עכלעזא ןענעוו ךיז טלעד

 ךאלבייוו ראפ טפארק סגנוהיצוצ ערעסערג א טאהעג סעקלָאּפ עש
 ןעמ ןעק ןיילא טימרעד רָאנ ,ןעסּפעש עדַאטס א יוװ ,ךאלדיימ ןוא

 -עס םענעי טָאה יקספעשאמָאהט סָאװ ,גלָאפרע םעד ןערעלקרע טינ

 ערעדנא יד .ערעפעיט א ךס א זיא ןופרעד ךאזרוא יד .טאהעג ןָאז

 ןיא טלעיּפשעג ןעבָאה רעטאעהט ןעטייוצ םעד ןופ ןערָאיטקא

 עניבלעז יד טכאמעג ךיוא ןעבָאה ןוא רעקיטש טרָאס ןעניבלעזמעד

 םעד ןיא ןעגעלעג טינ ןיוש זיא המשנ ןוא ץראה רעייז רָאנ ,ןעצנוק

 ןעמירק ייז זא ,ןייזטסואוועב םוצ ןעמוקעג ןענייז ייז .ןעלעיּפש

 ךיז ןעכאמ ייז זא ,םוקילבוּפ ן'ראפ ךיז ןעכערב ,ךיז ןעמָאל ,ךיז

 -יא ךינ ךיז טָאה ?היפעג רעגיזָאד רעד ןוא ,ןעוועצאיאּפ ,שיראנ

 -רעד דלאב טָאה םוקילבוּפ סָאד .םוקילבוּפ םוצ ןעבעגעגרעב

 גנוצ עשילַארָאמ א סיוא םהיא ןעלעטש ןערָאיטקא יד זא ,טקעמש

 ,רעטאעהט ןיא ןעמוק וצ טרעהענפיוא טָאה סע ןוא ענהיב רעד ןופ

 םעד טלעטשעגסיוא ןעבָאה ןערָאיטקא יד סָאװ גנוצ יד ,סנענירביא

 ןיוש זיא טייצ יד .עשילַארָאמ ןייק ןעוועג טינ רָאנ זיא םוקילבוּפ

 גנוצ ע'תמא ןא ןעלעטשסיוא טגעלפ רעלסעק ןעוו ,טייוו ןעוועג טינ
 רעד ףיוא יירעצאיאּפ ןעזייוו טזומעג טָאה רע ןעוו ,םוקילבוּפ םעד

 .סרעדנא ןעוועג סָאד ןיא ן'יקספעשאמַאהט טימ רעבָא .ענהיב
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 טימ טלעיּפשעג רעקיטש סעשטיוורוחה ןוא ס'רענייטאל טָאה רע

 טזייוו רע זא ,המלש הנומאב טביולנעגנ טָאה רע .המשנ ןוא ץראה

 טינ םהיא טעוו רָאיטקא ןייק ןוא ןעלעיּפש ןייז ןיא טסנוק עסיורג

 .ןעלַאר עגיזַאד יד ןעלעיּפש ןיא "ןעטיב,



 ,לעטיּפַאק רעטפניפ

 - ,ענהיּב רעשידיא רעד ןופ רָאטַאמרָאפער רעד

 .ןידרָאנ בקעי ןעזיוועג ךיז טָאה טייצ רעד םורא

 רע ןוא 1890 ןיא קראי וינ ןיא ןעמוקעגנַא זיא ןיד וא;נ בקעי
 .רעטאעהט ןעשידיא םוצ ןעגיוא ענייז טדנעוועג ךיילג טָאה

 . -עטניא רעשידיא רעד ךיז טָאה קרָאי וינ ןיא ןעמוק ןייז זיב

 ., .טריסערעטניא טינ רעטאעהט ןעשידיא ן'טימ ַאד םלוע רעטנעניל

 ..ןעטלאהעגסיוא ןוא ןעטלאהעגפיוא ןיא רעטאעהט רעשידיא רעד
 ,-געגילעטניא ןא ביוא ,ןומה ןעטסָארּפ םעד ןופ סיואכרוד ןערָאװעג

 - רע זיא ,ןיהא טקעמשרעפ עדרעיניינ ןופ לָאמא טָאה שנעמ רערעט

 רעטאעהט רעשידיא דעד זא ,קורדנייא ן'טימ ןעטרָאד ןופ סיורא

 .ןעװ .סעקישטנאידעמָאק -- ןערָאיטקא יד ןוא ןענאלאב א זיא
 -לעטניא יד ןיא ךיז טָאה ,ןעמוקעגנַא זיא עּפורט ס'אקסעלוגאמ

 ..רעטאעהט םוצ סערעטניא ןא סעּפע ןעזיוועג ןעזיירק ערעטנעג

 .ןאמ א ,קושטנַאט "םלוע םע, עיטרַאּפ רעטירד רעד ןופ רערהיפ רעד

 עטסעב יד ןופ רעטייבראטימ א ,גנודליב סטעטיזרעווינוא ןא טימ
 א ןערעוו וצ ךוזרעפ א טכאמעג טלָאמעד טָאה ,ןעלאנרושז עשיסור
 .-אּפמָאק סיקספעשאמאהט ןיא ןעלאפעגניירא זיא ןוא רעלעיּפשיש
 -יא יד ןופ רערהיפ א ,ןאהַאק םהרבא .ץניוװָארּפ רעד ףיוא עינ

 . ַא ןעבעירשעגנָא 1887 ןיא טָאה ,קרָאי וינ ןיא ןעטסילאיצַאס עשיד

 .ןופ ןעגנורעדָאפ יד טרעלקרע םהיא טָאה ןעמ ןעוו רָאנ ,עסעיּפ

 ןעסאפוצ ךיז ףראד ןעמ יוזא יװ ןוא רעטאעהט ןעשידיא םעד |

 רעשידיא רעד וצ ןעקור םעד ןָאהטעג רהעק א רע טָאה ,םהיא וצ

 . -ארד ן'פיוא טכאמעג טינ .ךוזרעפ ןייק רהעמ ןיוש טָאה ןוא ענהיב

 ."ולעטניא עכלעזא ערעדנא ךָאנ ןעבָאה אמתסמ .דלעפ ןעשיטַאמ
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 ןעוו ןוא ,ענהיב רעשידיא רעד ראפ ןעביירש וצ טרינכורּפ ןעטנעג

 ןופ ךיז ייז ןעבָאה ןעננורעדָאפ יד טימ טנאקעב ךיז ןעבָאה ייז

 ,טרהעקענבָא רחהיא

 -נוא עניבלעז יד ףיוא ןעסיוטשעגנָא ךיוא ךיז טָאה ןידרָאנ ;י

 -עהט ןופ רערהיפ יד ןופ ןעגנורעדָאפ עשי'צראה-םע ,עטרעּפמולעג

 רעד ףיוא תוחכ ענייז ןעבורּפ וצ ןעסָאלשעב טָאה רע רָאנ ,רעטַא
 .ענהיב רעשידיא

 .רעיראק עכייר א טאהעג ךיז רעטניה ןיוש טָאה ןידרָאנ בקעי

 רעוואטלאּפ ,דָארָאנרימ ןיא ,1882 ןיא ןערָאוװעג ןערָאבעג זיא רע

 טאהעג טָאה רע .גנוהיצרע עטוג א ןעגירקעג טָאה ןוא ,עינרעבוג
 -נָא רע טָאה רהָאי ןהעצעביז וצ ןוא שיאערבעה ןיא העידי עמוג א

 -יקס ןוא ןעלקיטרא ןעגנוטייצ עשיסור ראפ ןעביירש וצ ןעביוהעג
 יד ןוא ,שיטסינַאטעילעפ רהעמ ןעוועג ןענייז ןעצ קס יד .ןעצ

 -ראש ,ןעניהורנוא ןייז ראפ טסאּפעג רעסעב ךיז טָאה םרָאפ עגיזָאד

 רעד ןופ לענילפ ןעקניל םוצ טננאלעב טָאה רע םגנה .טסיינ ןעפ

 -מעק הלכשה יד טימ ןעגנאגעגנעמאזוצ ךיז רע זיא ,ץנעגילעטניא

 ךיילג טינ רעבא ,ףּפמאק רעייז ןופ טייז רעוויטַאנענ רעד ףיוא רעפ

 -ער ןופ ןעעדיא טימ ןענַארטענמורא ךיז רע טָאה םיליכשמ יד וצ

 ,רעיוב ןייק ןעוועג טינ םיליכשמ יד ןענייז ?ל2 א סלא .ןעמרָאפ

 עטלעמישרעפ ןופ טכאלענבא ןעבָאה ייז ןעוו ןוא ,רערעטשוצ רָאנ

 ,ןעבענעג הנומא רעד ןיא ךאז עוויטיזאּפ ןייק ייז ןעבָאה ,םינהנמ

 ןידרָאג .י .טאהעג טינ הנומא ןייק ייז ןעבָאה ןעצרַאה ןיא ?ייוו

 טכוזעג ךיוא טָאה רע ןוא ןערעטשוצ ן'טימ טנעגונעב טינ ךיז טָאה

 טניטפעשעב ןיוש רע זיא רהָאי ניצנַאװצ ןוא סקעז וצ ןוא ,ןעיוב וצ

 עטקעס יד ,דַארגטעװַאסילעי ןיא עטקעס עיינ א ןעדנירנ ן'טימ

 טינ םויק ןייק גנאל טָאה יז רָאנ ,"סעציילביב , ןעסייהענ טָאה

 | - ,טאהעג

 טאהעג ננורעינער יד טָאה ,טסיינ ןעניהורנוא םעד בעילוצ

 ןעזָאלרעפ וצ ןעגנואווצעגנ ןעוועג זיא רע ןוא ,גיוא ןא םהיא ףיוא
 | ,דנאלסור

 ןייק ןעמוק ןייז זיב ןידרַאג טָאה טנאקעב זיא סע טייוו יו

 .טאהענ טינ תוכייש ןייק ענהיב רעד טימ אקירעמא
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 טינ ןפוא םושב ןעמ טָאה דנאלסור ןיא טייקניטעחט ןייז ןופ

 ענהיב עשידיא יד ןעביילקסיוא לָאז רע זא ,ןעטראוורע טנעקעג
 -יא עשירָאטַאמרַאפער עזעינילער טימ שנעמ א .רעיראק ןייז ראפ

 ראפ דלעפ א רעטאעהט ןיא ןעכוז טנעקעג טינ רעכיז טָאה ןעעד

 .שידיא ןופ טייוו ןעוועג רע זיא ,םעד ץוח א ,טייקניטעהט ןייז

 עמאמ ןעבראה א רהעז טדערעג רע טָאה רהָאי רַאּפ עטשרע יד

 טכאמעגנ טָאה ןוא שיר ןעניד'הנומש לופכ ןעשיסור ן'טימ ,ןושְל

 .שידיא ןעדער וצ גננוצ ןייז טכערב סָאו סור א ןופ קורדנייא םעד

 ןעלהָאצ טפראדעג טָאה ןעטנענילעטניא ערעדנא עלא יוװ רע רָאנ

 יוזא טָאה סָאװ דנאל ןעיינ םעד ןיא .ןערעדנאוו ןופ ףָארטש יד

 עשידיא רעדנעזױט ענילדנהעצ יד וצ טלעכיימשעג גיצראהבעיל
 עכלעזא ןעכַארּפשרעּפ ןעמעלא ייז טָאה סָאװ ןוא רערעדנַאװנייא

 ןהעזרעד טנעגילעטניא רעשידיא רעד טָאה ,ןעטייקכילנעמ עסיורג

 -לאק א טימ ןעבענענבא םהיא טָאה סע ןוא ןעג וא יד ראפ ץראווש

 -רעד טנעקעג סעּפע וצ ךיז ןעבָאה רערעדנאוו יד רעדייא ,שואי ןעט

 טָאה סָאװ ,געוו רעניצנייא רעד ןעפָא ןעוועג ייז ראפ זיא ,ןעגָאלש

 ערעגניא יד ,אלימ .יירעלדעּפ וצ רעדָא קירבאפ רעד וצ טרהיפעג

 טימ ןעננורדעגכרוד ןעוועג בור סָאד ןענייז עכלעוו ,ןעטנעגילעטניא

 "ילהערפ א ןעכאמ טנעקעג ךָאנ ןעבָאה ,ןעלַאעדיא עשיטסילאיצַאס

 וצ ןעוועג ןיוש זיא ןידרָאנ רעבא ,ץנַאט ןענידעמוא םוצ םינּפ ןעכ

 א טאהעג טָאה ןוא גיצרעיפ בורק ןעוועג ןיוש זיא רע ,ראפרעד טלַא

 ןיא ןעטייברא ךיז ןעצעז וצ ןערהָאי יד ןיא ןוא ,עילימאפ עסיורג

 .הסיפת א יו רעסעב טינ ןעוועג טלָאװ ,קירבאפ ַא

 "נעדעירפוצ ןענעק לָאז סָאװ ,גנוניטפעשעב רעדנא ןייק ןוא

 "וריא ןיא טלַאמעד ךָאנ זיא ,ןעשנעמ ןעטנענילעטניא ןא ןעלעטש

 א ןיא ןעווענ טלַָאמעד זיא עסערּפ יד .ןעוועג טינ לאטראווק ןעש

 "אה טנעקענ טָאה רעטייבראטימ רעגיטייז א .דנַאטשוצ ןעגיריורט

 ,רהעמ טינ עקאט ןוא לעקיטרַא ןא ןופ ךָאוו א ראלָאד רַאּפ א ןעב

 יוזא ןעוועג ןענייז ראלַאד רַאּפ עמירָא עניזָאד יד ףיוא וליפא רָאנ

 -עי גיסעמלענער ןעבָאה טנעקענ טינ ייז טָאה ןעמ זא ,םינלעב לעיפ

 ראפ טלהָאצעב ןעגירקעג טינ טלָאמעד ןעבָאה רענדער דָא עד
 ןעבאה ייז זא ,ןעדעירפוצ ןעוועג ןענייז ייז ןוא סעיצקעל ערעייז
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 -לעוו ,ןעלעטש עש'להק עטרעדנוה יד .ןעדער וצ ןעמעוו ראפ טאהעג

 -רעפ ןופ רערעדנאוונייא עטנעגילעטניא ראפ ןעפאשענ ןערעוו עכ
 .ןעוועג טינ טלַאמער ןענייז ,ןעטייצ עניטנייה ךאלזיילק ענעדייש

 יד ,ךאלדמעה ןעהיינ ךיז ןעצעז וצ רעדָא ןעמוקענסיוא זיא סע

 רענעי ןופ ןעטנענילעטניא רעקרָאי וינ בור סָאד עכלעוו ייב הכאלמ

 עציילּפ ן'םיוא קאּפ םעד ןעמהענ וצ רעדָא ,טייבראעג ןעכָאה טייצ

 .ןעלדעּפ ןוא

 ןוא ,דלענ ןהֶא ןעמוקעננָא אקירעמא ןיא זיא ןידרָאג בקעי

 ןעמהענ וצ סָאװ ראפ ,טסואוועג טינ רע טָאה געט עטשרע יד ןיוש

 .ךיז

 ,גאלשרָאפ א טכאמעג םהיא ןעמ טָאה ,ןעמוק ןייז ךָאנ דלאב

 ,גנוטייצ רעכילטנעכעוו רעשיסור א ןופ רָאטקאדער ןערעוו לָאז רע

 זיא סָאד .סיפ טימ ןוא דנעה טימ טּפאכעגנַא םעד ןא ךיז טָאה רע

 טסאפענ ץלא יו רעסעב ךיז טָאה סָאװ ,גנוניטפעשעב א ןעוועג

 -רעפ ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,גנוטייצ עשיסור יד .םהיא ראפ

 טלָאמעד זיא סע ביוא רָאנ ,"סערגָארּפ , ןעסייהעג טָאה ,ןעדנוב

 סיוועג ןיא ,ןעטפירש עשידָאירעּפ עשידיא ראפ ץאלּפ ןעוועגנ םיוק

 ךיז טָאה "סערגָארּפ , רעד .רעשיסור א ראפ ןעוועג טינ ץאלּפ ןייק
 טלעטשעגסיוא ןעבילבעג ןזיא ןידרָאנ ןוא ,ןעטלאהעגנ טינ גנַאל

 ןיא ןָאהטענ קוק א רעדיו םהיא טָאה שואי רעטלאק רעד ןוא

 | ,םינּפ

 ןוא ענאל רעטלעפייווצרעפ אזַא ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ןוא

 ןייז זיא ,טלעוו רעד ןיא זיא רע ואוו ,ןעקוקמורא ןעמונענ ךיז טָאה

 ,רעטאעהט ןעשידיא ן'פיוא ןעלאפעג קילב

 ,רעהירפ רהָאי עכילטע טימ ןעמוק לָאז ןידרָאג בקעי ןעוו

 טלָאװ רע ,רעטאעהט םוצ ןעפרָאװעג ןעניוא יד טסיזמוא רע טלָאװ

 ןענייז סָאװ ןערָאיטקא יד .ןענופעג טינ המוקת םוש ןייק ןעטרָאד

 ןעטלָאװ ,סרעסאפרעפ ענערָאוװשענ ערעייז ןיא טביולגעגנייא ןעוועג

 ' !יא ןעמוקענ רע זיא קילנ םוצ רָאנ ,דלָאי א יו ןעמונעגפיוא םהיא

 -איטקא יד ןעשיווצ עינַאמרַאה יד טצאלּפעג טָאה סע ןעוו טייצ ַא

 - וצ ןעביױהעגנַא ןעבָאה עטשרע יד ןעוו ןוא סרעסאפרעפ ןוא ןער
 .ןעלָאר עכילשנעמ ךָאנ ןעקנייב
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 "סיורא ןעבָאה ןערָאיטקא עלא זא .ןעניימ טינ ףראד ןעמ רָאנ

 טָאה ןידראנ .סינדנעטשרעפ אזא ןוא ןעקנייב זימ אזא ןעזיוועג

 ןעוו ,ןעמונעגפיוא םהיא ןעבָאה ןערָאיטקא יד יוזא יװ ,טלהעצרעד

 טָאה רע ".ריל נינעק ןעשידיא; םעד טנעיילענ ייז ראפ טָאה רע

 -ָאנ םעד ןוא רעקיטש רַאּפ א טרהיפענפיוא טאהעגנ טלָאמעד ןיוש

 -אעהט יד ןיא ץרא ךדרד טימ טנַאמרעד ןיוש ןעמ טָאה זידִרָאנ ןעמ

 -עג טינ ץלא ךָאנ ךיז זעבָאה זערָאיטקא עלעיפ רָאנ .ןעזיירק רעט

 זיא רעסאפרעפ רעיינ א זא ,קנאדעג םעד ןֹופ ןעניואוועגבא טנעק

 .עסעיּפ עיינ זייז ןעזעלענרַאפ טָאה ןידרָאג תעשב ןוא .-ידלַאי. א

 -רעד עטסניטכיוו יד ןופ אקוד ןוא ןערָאיטקא יד ןופ רענייא טָאה

 / "ענג ךיז ןעבָאה ערעדנא יד ןזא ,קיטש עליופ עכלעזא טכאמעג ייב
 -עג ןיא רעטכעלעג רעד ןמז לכ .ןעכאל ןופ זעטייז יד ןיא ןעטלאה
 ןעבעירשענוצ םהיא ןידרָאג טָאה .ןעלעטש עשימַאק יד ןיא זעוו

 טָאה רעטכעלעג ןופ לַאש א זעוו רָאנ ,עסעיּפ רעד ןופ ןובשח ז'פיוא

 ענייז טציּפשענסיױא רע טָאה .ענעצס עשיטַאמַארד א טנעגעגעב

 סאּפש רעד ,ןופרעד ףךאזרוא יד ןענופענסיוא דלאב ןוא ןערעיוא

 ןעק ןעמ זַא .רעבָארג אזַא ןעוונ זיא רָאיטקא ןעטנַאמרעד םעד ןופ

 .ריּפַאּפ ז'פיוא ןעבענרעביא טינ םהיא

 -ער וצ הנוכ א טימ ענהיב רעד וצ ןעטערטוצ לָאז ןידרָאג ןעוו

 רע ןוא ןעמוקענסיורא טינ רָאג ןופרעד טלָאוװ ,רהיא ןערימרַאפ

 ראפ ןעסָאלשרעפ רעטאעהט םעד ןופ ןערעיוהט יד ןענופעג טלָאװ

 םוקילבוּפ ן'פיוא ןענניווצוצפיורא טיידעב טלָאוװ הנוכ אזא .,דיז

 טינ ןעמ ןעק סָאד ןוא ,טינ םהיא ןעלעפענ עכלעוו ,ןעסעיּפ עכלעזַא

 רעטאעהט א ןופ רעכוזעב רעדעי .רעטאעהט ןייק ןיא ןעזייווהעד

 ךיז טסייר רָאטקעריד רעדעי ןוא .תיבה לעב רענענייא !ייז זיא

 ןופ רעכוזעב רעד .ננאלרעפ ןייז ןעדעירפוצ ןעלעטש וצ טיוה ןופ

 .העד יד רע טָאה רעביראד ןוא םוכס םעד טלהַאצ רעטאעהט םעד

 ןופ טייו רהעז ןייז טפראדענ טָאה םרָאפערד ןופ הנוכ יד

 -יירש סלא .ענהיב רעד וצ טדנעווענ קילב ןייז טָאה רע ןעוו ,םהיא

 עדנעסאּפ עניצנייא יד ןענופעג רעטאעהט םעד ןיא רע טָאה רעב

 .ןעלעטשנעדעירפוצ טנעקעג טציא םהיא טָאה סָאװ ,גנוניטפעשעב

 ןייז טלעטשעגנעדעירפוצ רָאנ טינ טָאה גנוגיטפעשעב עגיזַאד יד
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 ןייז ןופ טיונ יד ןעביירטרעפ טפראדענ ךיוא טָאה רָאנ ,טסיינ

 ןעניטייז א ראפ רעטאעהט םייב ןעטסנעידרעפ יד ,תמא זיוה

 א ראפ ראלַאד טרעדנוה .עניריורט רהעז ןעוועג ןענייז רעסאפרעפ

 -אמַָאהט יסעב .ןזײירּפ רעסיורג א טנעכערעגנ ךיז טָאה עסעיּפ

 -ייז ןופ ענייא זיא סָאװ ."םָארנַאּפ , ן'ראפ זא ,טלהעצרער יקספעש

 ,םינמוזמב ראלַאד גיצכעז ןעמוקעב ןידרָאנ טָאה ,ןעמארד עטשרע ענ

 א טימ ןענירקעג רע טָאה סרעטאעהט ערעדנא יד ןיא ביוא ןוא

 אזַא ףיוא ,ךס א ןעוועג סָאד זיא ,רהעמ ראלָאד גילדנהעצ רַאּפ

 זא ,רעניילק אזא ןעוועג עסעיּפ א ראפ רארָאנָאה רעד זיא ןפוא

 רענייא ןעוו רָאנ .עשַאק וצ רעסאוו ןעבעג טנעקעג םיוק טָאה רע
 ןעמ זא ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה ןידרָאג יו ,ןוא ךרצנ רעסיורג א זיא

 עמוס אזא זיא ,עילימאפ רעד ראפ ךיש רַאּפ ףלעווצ ןעפיוק ףראד

 | ,סנענייא רעצנאנ א

 סָאװ ,ןופרעד זהעז ןעמ זעק .,ןעוועג זיא טיונ יד רעטיב יו ןוא

 "זיוה ערעּפָא אינעמור , ןיא ?םָארנַאּפ , זייז טפיוקרעפ טָאה רע ןזעוו

 רע ,גאלשרַאפ א טכאמענ םהיא טָאה לעקניפ רָאטקעריד רעד זוא

 םהיא ידנעטַאבנָא ,וַאטסירּפ םעד ןופ לָאר יד ןעלעיּפש לָאז

 ךיז רע טָאה ,גנולעטשרָאפ עדעי ראפ ראלָאד ףניפ ןעלעיּפש ן'ראפ
 ; טרעפטנעעגנ ןוא ט'בושי'עג טינ גנאל

 ,עילימאפ ןיימ ראפ דלענ ניטיונ רנוצא בָאה ךיא ,טוג ---

 -עג טינ רייר ןייק וליפא טָאה ןעדנעטשמוא עכלעזא רעטנוא
 ןעמוקעג זיא םרַאפער יד .ענהיב יד ןערימרָאפער ןענעוו ןייז טנעק

 -עה ּפעק גיצנאווצ טימ ןענַאטשעג זיא ןיררָאנ בקעי סָאװ ,זופרעד
 עמארד יד ןעפאשעג םהיא ןזיִב ןעבָאה סָאװ .ענעי עלא ןופ רעכ
 -טלעוו זיא ייס ,גנודליכ ןיא ייס ,טנאלַאט ןיא ייס אקירעמא ויא

 ,טפארקסנעליוו ןיא ייס טפאשטנעקנעשנעמ ןיא ייס ,גנואיושנא

 טָאה סָאד ןוא ןעסעיּפ ענייז ןיא ןעזיווענסיורא דיז טָאה סָאר ןוא

 ,ענהיב רעד ןופ גנולקיווטנע רעד ףיוא גנוקריוו א טאהעגנ

 ןעשירארעטיל ןעּפאנק א רָאנ ןעבָאה ןעמארד עטשרע ענייו

 יד ,ןעבראפ עטכידענ טימ טביירש רע .הטרעוו ןעשיטַאמארד ןוא

 -ָאׁש רעכינ ןענייז ייז זוא טעטיידעגנַא רָאנ ןענייז ןערעטקאראכ

 ענטעדנַאט ייז ןענייז ןעצנאג ןיא ןוא ןעשנעמ עגידעבעל יו סנעט
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 ןופ לעּפמעט םעד ןיא שימייה טינ ךָאנ ךיז טלהיפ רע .טייברא

 ,טירט ערעכיזנוא טימ ךדיז טגעוועב רע ןוא עמארד רעד

 ןענייז ענייז רעקיטש עטשרע יד שירארעטיל טינ יו רָאנ

 גנובערטש עיינ א ןעזיוועג רָאלק ןוא ךילטייד ייז ןעבָאה ,ןעוועג

 -ייצ ,"איריביס  ענייז קיטש עטשרע יד ןיוש .ענהיב רעד ףיוא

 ןהעזעג טינ טָאה ןעמ סָאװ ,טייקכאפנייא אזא טימ סיוא ךיז טנעכ

 -ַאברעפ זיא רעטאעהט רעשידיא טייצ ענהיב רעשידיא רעד ףיוא

 -נָאלּפרעפ ןייק טינ זיא טעשזויס רעד .דנאלסור ןיא ןרעַאוועג ןעט
 טינ דיז טָאה גנולדנאה יד ןוא ,רעטהערדרעפ ןייק טינ ,רעטרעט
 .טייז א ןַא ןעכַארקרעפ טינ .ןעסירעגרעביא טינ ,טקאהענרעביא

 סנעטָאש רעבא ייז ןענייז ,סנעטָאש יוװ רהעמ טינ םנח ןענַאזרעּפ יד

 ןייק טינ ,סניקענאמ ןייק טינ ןענייז ייז ןוא ןעשנעמ ענידעבעל ןופ

 תוכייש א ןעבָאה סענעצס יד .סענישזדנורּפס ףיוא ךאלעשנעמ
 ַאטנאפ רעטסיוו א ןופ טכורפ יד טינ ןענייז ייז ןוא ןעבעל ז'טימ

 םעד טימ ןעדנוברעפ ףייטש זיא טקא רענידרעטעּפש רעדעי .עיז

 ועלעיּפשיוש א ןופ וצ רבחמ א ןופ תורקפח עדעי ןוא ןענידרעהירפ

 ןרעדנא ן'טימ סנייא ךיז ןעדניב רעטרעוו יד .טפאשענבָא זיא

 עהט ןיא .רָאפ טמוק ענהיב רעד ףיוא סָאװ .טחעטשרעפ ןעמ ןוא

 שידיא ןייק טינ ,ןושֵל עמאמ םענייר רעדיוו ןעמ טרעהרעד רעטַא

 ."שידיא ןעשידיא , ן'תמא רָאנ ,שירעמשטייד ןייק טינ .ןחתּפ טימ

 סיורא ךיז טזייוו "איריביס, עמארד רעטשרע ןייז ןיא ןיוש

 -נעט ןייז טימ ,תולעמ ענייז טימ ,ןערעלהעפ ענייז טימ ןידרָאג

 עצנאנ יד יירט טביילב רע עכלעוו ,גנואיושנא ןייז טימ ,ץנעד

 .ענהיב רעד ףיוא טייקניטעהט ןייז ןופ טייצ

 סעּפע ראפ ריביס ןייק טקישרעפ זיא זהָאק ןיבור ןאמרעננוי ַא

 טמהענ רע .געוו ןופ ןעפיולטנא וצ טגנילעג םהיא ןוא ןעכערברעפ א

 .בייוו ןייז טימ ךיז טצעזעב ןוא ,ץנארקנעזָאר ,ןעמָאנ רעדנא ןַא ןָא

 ַאד זיא רע .טדָאטש רעדמערפ א ןיא רעדניק עניילק ייווצ ןוא

 לירעב טנערוקנָאק ןייז רָאנ ,דובכ ןיא דיז טרעטלע ןוא חילצמ

 ןוא ריביס ןופ ןעפַאלטנא זיא רע זא ,סיוא טניפענ עיטוטַארַאט

 ,הריפמ א םהיא ףיוא טננאלרעד

 ןיא השעמס א םתס ןייז וצ סע טנייש ךילכעלפרעביוא
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 וצ ןַא ךיז טביוה עמארד יד יװ דינ יוזא רַאנ ,ןיירא טלעוו רעד
 "איריביס, .ץנעדנעט עפראש יד סיורא ךיז טזייוו ,ןעלקיווטנע
 עוו ןעדיא עמורפ יד ,הלכשה ןופ טסייג םעד ןיא ןעבירשעג זיא

 טלעטשעגסיורא ןערעוו עניטלעווטנייח יד ןוא טָאּפשרעּפ ָאד ןער

 ןעכאמ טימ בא טינ ךיז טיג ןידרָאנ רעבָא .טכיל םענייפ א ןיא

 ראפ ךיז טמהענ ןוא םיניד ןוא םינהנמ ,סענָאװַאבַאז ןופ סאּפש

 ינב םינמחר ןענייז ןעדיא ,טגָאז ןעמ .רעטקאראכ ןעשידיא םעד

 טימ טביירט עיטוטארַאט ?ירעב דיא רע'רשכ רעד ןוא םינמחר
 בעילוצ ןוא ,דרָאמטסבלעז וצ רעטכַאט ענעגייא ןייז תוירזכא ןייז

 ץנארקנעזָאר רענגענ ןייז ?ירעב רעניבלעז רעד ט'רסמ ץנערוקנַאק

 ,דנעה עטוג ןיא ןיירא טלאפ רענעי זיב טינ טהור ןוא
 ףיוא טציטשעג ןיא "איריביס, ןופ עידעגארט עצנאג יד

 א טימ ןעגנורדענכרוד זיא עסעיּפ יד ןוא ,תוירזכא ןוא חריסמ

 טָאה סָאװ ,עעדיא יד זיא סָאד .םעד ןענעג טסעטָארּפ ןעפראש
 רעיושוצ םעד טכאמעג טָאה סָאװ ןוא ןעבעל ןעבעגעג קיטש םעד

 ,רעטאעהט ןופ סיורא זיא רע ןעוו ,ןעקנעדכַאנ
 ,ןעבעל ןעשידיא ןיא גנוניישרע עכילניואוועג זיא הריסמ זַא

 ןעטילעג טָאה ?יטדעטש עשידיא עדעי .ןענַאז וצ טראּפשרעפ זיא

 ןייק ןייז טפראדעג טינ טָאה ןעמ רָאנ .הכמ רעניזָאד רעד ןופ

 ןעביג סָאװ טייל-הרבח יד זא ,ןעקרעמעב וצ רעטכאבאעב רעסיורג

 -רעל ,שרדמה תיב ןיא גָאט א לָאמ יירד טינ ןעפיול טימרעד בָא ךיז

 ייב טינ יאדוא ןעציז ןוא ןענוואד ן'כָאנ תוינשמ קרּפ ןייק טינ ןענ

 טימ טנָאלש סָאו רעד .ארמנ טאלב א רעביא םייה רעד ןיא ךיז
 -יפעג ןעק ןעמ יוװ ,רהעוועג ערעדנא ראנג ןעבָאה ףראד גנוצ רעד
 תוכייש ןייק ןעבָאה טייל הרבח עגיזָאד יד .שרדמה תיב ןיא ןענ
 טינ טעוװ דיא רעמורפ רע'תמא רעד ןוא ,תובבלה תבוח טימ טינ

 ,רסמ ןייק ןייז

 ןוא דיא רעמורפ א עיטוטַארַאט ?לירעב זיא "איריביס ,, ןיא
 םהיא וצ טמוק ץנארקנעזָאר ןברק ןייז תעשב ארמג טאלב א טנרעל
 | .ץראה ןייז ןעכאמ ךייוו

 -ַאס לעטַאװָאדעילס רעד זיא "איריביס , ןיא םינּפ רעיינ רעד

 ןערָאװעג ןעבירשעג ןענייז סָאװ ,רעקיטש עלא ןיא טעמכ .ווָארוב
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 טרעדלישעג ןעוועג ללכ א סלא ןעטסירק יד ןענייז טייצ רענעי זיב

 ןעבָאה רעביירשנעמארד עשידיא יד .?לעווייט רעד יו רעצראווש

 עכאר ןעמהענ וצ ואוו ץאלּפ םעד ראפ ןעבילקענסיוא ענהיב יד

 -ענסיוא ייז ןופ ןענייז ןעדיא סָאוװ תופידר עלא ראפ ,םיונ יד ןופ

 ,ןָאזרעּפ עשיהטַאּפמיס א ווארובאס זיא "איריביס , ןיא ,ןענַאטש

 -נא יד זא ,ןעקרעמעב וצ גיטיונ ראפ טניפעג רעסאפרעפ רעד םגה

 .רע יו טינ ןענייז ןעטסירק ערעד

 ןופ ןעביירטרעפ וצ ןעוועג זיא ןענידרָאג ןופ והטפיוא רעיינ א

 םעד ןיא ןעבעל ןעבענניירא ןוא רעקימַאק ענַאלבַאש יד ענהיב רעד

 ,ןָאזרעּפ ייווצ ןאהראפ ןענייז "איריביס , ןיא .טנעמעלע ןעשימַאק
 עינאפ ןוא קידנעּפ תרשמ רעד .םלוע םעד ךאלהערפ ןעכאמ סָאװ

 םעד ןופ סיוא גינעוו ךיז טנעכייצ קידנעּפ תרשמ רעד .עיטוטארַאט

 ןיא ןיא עינאפ רָאנ ,ענהיב רעשידיא רעד ןופ תרשמ םענלָאבַאש

 -קאראכ א ןזיא עינאפ ,םערופ סנידרָאנ ןיא ןעסאגענסיוא ןעצנאג

 רהיא טפירט ,ךאלהערפ ןעמעלא טכאמ ןוא טפיטש יז ןעוו ןוא רעט

 ןיא טעמב רובעי אלו קוח א ןעוועג זיא סָאד ןוא ,טולב טימ ץראה

 טנעמעלע רעשימָאק רעד זא ,ןעסעיּפ ענידרעטעּפש ס'נידרָאג עלא

 ענידעבעל וצ טייקכילנהע ןא רענינעוו רעדָא רהעמ ןעבָאה לָאז

 .ןעשנעמ

 טאהעג טָאה ןידרָאנ זא ,"איריביס , טזייוו ץלא ןופ רהעמ ךָאנ

 -אּפ לָאז סָאװ ,עיצַאוטיס א ןעיובוצפיוא שוח ןעשיטַאמארד םעד
 רעד ןיא טקא ןעטירד םעד ןיא ןעמ טהעז סָאד .רעיושוצ םעד ןעק

 רע זא ,עיטוטארַאט ?ירעב ןעטעב טמוק ץנארקנעזָאר ואוו ענעצס
 ןיא ענעצס עניזַאד יד םנה ןוא .ןעבָאה תונמחר םהיא ףיוא לָאז

 "קא יד סָאװ ראפ רעבָא יז טזייוו ,שיטאמארדָאלעמ ןוא ענטעמַאה

 סאו ,רעקיטש ןיא ןעלעיּפש וצ טּפאכעגנָא ךיז ןעבָאה ןערָאיט

 שטיוורוה-רענייטאל רעד ןופ ןעצעזעג עלא ןעגעג ןעוועג ןענייז
 רעד ןערעוו וצ ןעוועג טרעשעב זיא ןענידרָאנ סָאװ ראפ ןוא ,ענהיב

 .רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ ראטאמראפער

 ןעוועג טינ זיא רעטאעהט ןעשידיא ןיא ?גרה תסירד א ןעניוועג וצ

 עשיאעּפַארױא רחעמ טימ ןוא ןעעדיא עיינ טימ ןעמוק וצ גונעג

 -ָאפעג ךיז טָאה סָאװ ,ךאז עטסגניטכיוו ןוא עטשרע יד ,ןעמרָאפ



 ענהיב רעשידיא רעד ןופ רָאטאמרַאפער רעד 116

 -אעהט יד ןופ רעצרעה יד ןערהיר וצ טפארק יד ןעוועג זיא טרעד

 רעד .טגָאמרעּפ ןידרָאנ טָאה טפארק עניזָאד יד ןוא ,רעכוזעב רעט

 לעיפ םהיא ייב ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא שוח רעשיטַאמארד
 -עג םהיא טָאה סָאד ןוא טנאלַאט רעשיטַאמארד רעד יו רעקראטש

 לייהט ןערעסעב םייב ןוא ןערָאיטקא יד ייב ןח ןעניוועג וצ ןעפלָאה

 -נַָאמרעד םעד ןופ טרהיפעג .רעכוזעב רעטאעהט עגידנעטש יד ןופ

 םעד ןעפערטוצ טנעקעג רהעמ ןוא רהעמ ץלא רע טָאה שוח ןעט

 טלַאמעד ךָאנ זיא סָאװ ,טנאלַאט ןייז ןוא עסַאמ רעד ןופ קאמשענ

 ,טרעטשעג טינ ןירעד םהיא טָאה ,דנַאטשוצ ןעהיור א ןיא ןעוועג

 ןעכילניואוועג םעד ףיוא טָאה "איריביס , קיטש עטשרע סָאד

 טָאה יז רָאנ ,טכַאמעג טינ םשור ןעסיורנ ןייק רעכוזעב רעטַאעהט

 ןעטרָאד טָאה ןעמ סָאװ ,ןעשנעמ עכלעזא טכארבעג רעטאעהט ןיא
 גנובראפוצ א ןעמוקעב טָאה םוקילבוּפ סָאד .ןהעזעג טינ רעהירפ

 רעכוזעב רעטאעהט יד ןופ ןיירק רעד ןוא ,ץנענילעטניא רעד ןופ

 סָאװ ,ץנעגילעטניא יד ,ןערָאװעגנ טרעסערגרעפ דנעטיידעב ןיא

 רעד ןופ דנַאטשוצ ןעניטסייג םעד ןעגעוו ףירגעב א טאהעג טָאה

 טּפאכעג טציא סטָאה ,ןעניישרע סנידרָאג ראפ ענהיב רעשידיא

 יד טימ ןעבָאה ייז .ןעסעיּפ טרָאס ןעיינ םעד ןופ תולעּפתה עסיורג

 טלעדנאוורעפ טרעוו ןאנאלאב רעניטכענ רעד יװ ,ןהעזענ ןעניוא

 ןעזייו סעקישטסנאידעמַאק עניטכענ יד יוװ ןוא רעטאעהט א ןיא

 ןייק טאהעג טינ ןעבָאה ייז .רעלטסניק ע'תמא ןופ םינמיס עלא

 -ָאה ייז ןוא קרעוו עניזַאד יד ןיא תונורסח עסיורג יד ראפ ןעניוא

 -  .ןעפאש ייז סָאװ רעדנואוו םעד ןהעזעג רָאנ ןעב
 רעד זיא ,רעקיטש עטשרע ס'נידרָאנ ןופ עטסכיירגלָאפרע סָאד

 ראוטרעּפער ןיא ןעבילבעג זיא רעכלעוו ,"רעיל גינעק רעשידיא,

 רעצרעה יד ןערהיר גנאל ,גנאל ךָאנ טעוװ ןוא גָאט ןעניטנייה זיב

 ןא ,ןעגָאז וצ גירביא זיא סע .רעכוזעב רעטאעהט עשידיא יד ןופ

 -וליב א קיטש עניזָאד סָאד זיא טקנוּפדנאטש ןעשירארעטיל א ןופ

 ןעניוא יד ןיא רהעמ ךָאנ ךיז טפראוו טייקניליב יד ןוא ,ךאז עג

 -סעב יד ןופ רענייא ןופ ןעמונענ זיא טעשזויס רעד סָאװ ,ראפרעד

 ןיא טייצ רענעי ןיא רָאנ .ענהיב טלעוו רעד ןופ סעידענארט עט

 סטרעוורַאפ טירש רעניזעיר א ןעוועג "ריל גינעק רעשידיא , רעד
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 ייב ךאז עכילניואווענ א ןעוועג זיא סע .ענהיב רעשידיא רעד ראפ

 -סיורא ,עסעיּפ עדמערפ א ןעמהענ וצ סרעסאפרעפ ענידרעהירפ יד

 עשיוג יד ןעטייברעביא ,טפאז ןעּפָארט ןעדעי רהיא ןופ ןעשטעווק

 ן'תואּפ ןוא דרעב ליבסנאמ יד ןעבעלקנָא ,עשידיא ףיוא ןעמענ

 ,ןעדיא סלא ענהיב רעד ףיוא ןערידַארַאּפ ייז ןעזָאל ןוא

 םעד רָאנ ןעמונעג ןידרָאג טָאה "ריל גינעק ןעשידיא , םעד ןיא

 "רעהירפ יד וצ ךיילנ טינ רעבא ,ריּפסקעש ןופ טעלעקס טענעקורט

 רע רָאנ ,טזָאלענרעביא טינ יוזא םהיא רע טָאה סרעסאפרעפ עניד

 רעד .גנולדנאה יד ךיוא יו ,ןעפאשעג סרעטקאראכ יד ןיילא טָאה

 ,על'השמ 'ר ,דיסח רענידעגירדעקסאילפ רעד ,ףירח רענעקורט

 ןופ סנעטָאש ןענייז ייז רָאנ ,סנעטָאש יו רהעמ טינ רשפא ןענייז

 -טא עשידיא א ןערָאװעג ןעפאשענ זיא ייז םורא ןוא ןעדיא ע'תמא

 ךיז ןענעוועב סע ,סענעצס עשיד א ןייר ָאד טהעז ןעמ ,רעפסַאמ

 ,רעגרע וצ רעסעב וצ ,טכעלש וצ טוג וצ ןוא ןעטלַאטשעג עשידיא
 .הכאלמ לעב א יװ טינ ןוא רעפעש סלא סיורא ןידרַאנ טערט

 -עהט ןיא טנַאועג ןעמ טָאה "רעיל גינעק ןעשידיא , םעד זיב

 -ורט יד .רעקיטש "ענעקורט , טביירש ןידרָאנ זא ,ןעזיירק רעטַא

 'ניירא טביולרע טינ טָאה רע סָאװ ,ןירעד ןענאטשעב זיא טייקנעק

 עכילניואוועג יד ןוא ןעטעטרַאוװק ,ןעטעצרעט ,ןעטעוד ןעקאהוצ

 טינ טסייה סָאד ,רעקימָאק םעד ןוא ןיטערבוס רעד ןופ סעקּפַאה

 ןהֶא ןעננאגעב ןעצנאנ ןיא ךיז ןעמ זיא רעקיטש סינדרָאג ןיא זא

 -נַאנ ןיא ןעגנַאנעב טינ ךיז זיא ןעמ יוװ יוזא ,ןעצנַאט רעדָא ןעגניז

 לָאז ןעמ זא ,םעד טאטשנא רָאנ .טנעמעלע ןעשימָאק א ןהִא ןעצ

 ימַאק רעד ןוא ,ןיירא טלעוו רעד ןיא םתס םינומזּפ ןעקאהנייראו

 ןיא ןעצאלּפסיורא טיוה דעלעה ןופ ןעלָאז ןיטערבוס רעד טימ רעק
 ןידרָאג טָאה ,ךאלסיפ יד טימ ןעפראוו וצ ןעכיוהנָא ןוא טעוד ַא

 זעלָאז ייז זא ,ןהעזעג ייברעד ןוא ץנעט ןוא רעדעיל טרהיפעגניירא

 סָאד ןוא .גנולדנאה רעד ןיא ךיז ןעסאּפניירא רעגינעוו רעדָא רהעמ

 -עב יד ןיא וליפא זא ,רעטאעהט ןעשידיאל הכלה א ןעבילבענ זיא

 ךיוא ךילנעמ ביוא ןוא גנאזעג ןערהיפניירא ןעמ זומ ןעפעיּפ ערעס

 ףראד ייברעד ןוא ,טפָא ױזַא ןיירא טינ ןעמוק ץנעט םגה ,ץנעט

 םגה ןוא .וצרעד רתיה ַא סעּפע ןעניפעג וצ ןעגנערטשנא ךיז ןעמ
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 -יטש עטשרע יד ןוא גנאזעג ןעבָאה רעקיטש סנידרַאנ עלא טעמכ

 ראפ גונעג ןעוועג טינ סָאד זיא ,םינומזּפ שביה טאהעג ןעבָאה רעק

 ןעסעיּפ ענייז טכארטעב ראפרעד ןעבָאה ייז ןוא ןערָאטקעריד יד

 רעסיורג רעד ייב ןח ןייק ןעניפעג טינ ןענעק עכלעוו ,ענעקורט סלא

 "ריל גינעק ןעשידיא , םעד ןופ גלַאפרע רעסיורג רעד רעבא .עסאמ

 -נעקורט ןעגעוו ףירגעב רעייז זא ,ןעזיוועב ךילרעּפניישעב טָאה

 ןיא רעטאעהט ןיא עיציזַאּפ סנידרָאג ןוא ,רעשלאפ א זיא טייק

 ,ערעקראטש א !ערָאװעג ןָא טציא ןופ

 רהעז ןעמונעג רעטאעהט םעד ןוא ךיז טָאה ןידרָאג בקעי

 ןופ טייקניליב יד זא ,ןעקנעד וצ ךילרעכעל ןעוועג טלַאװ סע .טסנרע

 ןעניניזטסואוועב ןופ ןעמונעג ךיז ןעבָאה רעקיטש עטשרע ענייז

 / קראטש טָאה רע .עקרָאילַאנ יד ןעדעירפוצ ןעלעטש וצ רהעגנאב

 ןייק ןעלעמשניירא טינ ןיילא ןעלָאז ןערָאיטקא יד זא ,ןעוועג דיּפקמ

 -אמָאהט יסעב .ךאלטרעוו ענעגייא ןייק ןעבענוצ טינ ןוא ךאלדעיל

 ,"םָארנָאּפ , ןופ עבָארּפ רעטשרע רעד ייב זא ,טלהעצרעד יקספעש

 טקא ןעטשרע םייב ךיז טָאה ,טלעיּפשענ טָאה ןיילא ןידרָאנ ואוו

 טָאה רעטצעל רעד ,לעקניפ ןוא םהיא ןעשיווצ חוכו א ןעביוהעגנָא

 עקּפאה א ןעדנאפ יד טימ ענעצס רעד ןיא ןעלעטשניירא טלָאװעג
 טָאה לעקניפ ןעוו ןוא ,טביולרע טינ טָאה ןידרָאנ ןוא ןומזּפ א ןוא

 -ענ ןידרָאג טָאה ,טהעטשרעפ רע יוװ ןַאהט טעװ רע זא ,טרעלקרע

 טָאה רע .רעטאעהט ןופ קעווא זיא ןוא טּפירקסונאמ םעד ןעמונ

 -ענוצ םהיא טָאה ןעמ ןעוו ,טלָאמעד טשרע טרהעקעג קירוצ ךיז

 .ןעסייה טעװ רע יוװ ,ןָאהט טעוװ ןעמ זא ,טנָאז

 -רָאנ טָאה "םארנַאּפ , ןיא זא ,טנַאמרעד ןעוועג ןיוש זיא סע

 א רָאפ טמוק ןעטרָאד .ווָאטסירּפ םעד ןופ לָאר יד טלעיּפשעג ןיד
 -יטש א ווָאטסירּפ םעד וצ טגָארט ןרעּפלאה ינעה הרש יו ,ענעצס

 לָאז רע זא ,גיד'הפינח םהיא טשניוו ןוא סּפאנש א טימ שיפ לעק

 ענוב טלעיּפשעג טָאה ינעה הרש ןופ לָאר יד .דייהרעטנוזעג ןעסע

 יז טָאה ,ראוטרעּפער ןעטלא םעד טימ טניואוועג ןוא שטיווַאמארבא

 טָאה ןידרָאנ "!ןערעוו רע לָאז ןענרָאװרעד  :טראּפא ןעבענענוצ

 קאלוק ן'טימ טָאה ,םלוע ןא ראפ טציא טלעיּפש רע זא, ןעסעגרעפ
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 ! ףיוא טרעה, : ןַאהטעג יירשעג א ןוא שיט ןיא ןָאהטעג ץעז א

 "! ָאטינ טּפירקסונאמ ןיא זיא סא

 לַאמא ךיז טָאה עסעיּפ רעדנא ןא ייב רעטאעהט רעדנא ןא ןיא

 טָאה רעטצעל רעד .ןאמנייפ ןוא םהיא ןעשיווצ חוכו א א ןעביוהעגנָא

 -"רעפ טָאה ןידרָאג סָאװ ,ןעגלָאפ וצ ךיז טגָאזעגבא שירָאגעטאק

 זיא ןידרָאג .ליוו רע סָאװ ןעדער טעװ רע זא ,טרעלקרע ןוא טגנאל

 טגנאלרעד םהיא טָאה רע זא ,ןערָאװענ טכארבעגפיוא יוזא ןופרעד

 ןעמ ןעוו ,עשזָאל א ןיא ןעסעזעג רע זיא לָאמא רעדיוו .שטאּפ א

 -עג ןעטרָאד טָאה אקסעלוגאמ ,עסעיּפ א ענייז טלעיּפשעג טָאה

 א ןופ רתיה ןעכילניואוועג ן'טימ ןוא לָאר עשימַאק א טלעיּפש

 טָאה ןידרַאג .ץיוו םענעגייא ןא טלעטשעגניירא רע טָאה רעקימָאק

 ,לוק ן'םיוא םהיא טלעדיזעגסיוא עשזָאל רעד ןופ

 ,ןויסנ םעד ןהעטשייב טנעקעג טינ רע טָאה ןענעווטסעד ןופ

 עסאמ עסיורג יד ןעניוועג ןעק רע זא ,ןעזיוועגסיוא טָאה םהיא ןעוו

 ,סרעסאפרעפ ערעדנא יד טימ ןערירוקנַאק וצ טריבורּפ טָאה רע ןוא

 -ירשעגנָא טָאה רע .ןעדָאהטעמ ערעייז וצ ךיז גידנעזָאלרעטנורא

 ןָאסידעמ ןיא דרַאמ, םעד ,"ןעצנירּפ יירד, יד ,"דמחמ, ןעב

 טינ ףךיז רע טָאה דלעפ םעד ףיוא רַאנ ,ערעדנא ךָאנ ןוא "רעווקס

 | .ןענואוועג טינ עסַאמ עסיורג יד ןוא טנעכייצעגסיוא

 "רעד רע זיא רָאטױא ןעטלעטשעגנַא ןא ןופ הגרדמ רעד וצ |

 אינעמור םעד ןעמונעגרעביא טָאה רעלדא ןעוו ,ןערָאװעג ןעביוה

 -יש טפראדעג רע טָאה רָאטױא רעטלעטשעגנָא סלא ,זיוה ערעּפָא

 ןייז טנעקעג טינ רעביראד טָאה רע ןוא .?עברא ןופ ןעסעיּפ ןעט

 -יילק א ןעפאשעג טייצ רעצרוק א ןיא טָאה רע ,שירעביילק רהעז

 ,חלנ רעשידוי, רעד ,"שנעמ רעדליוו; רעד : ראוטרעּפער םענ

 רעד ,"דיא רעשיסור , רעד ,"אירול רעדירבעג ,, יד ,"םכח המלש ,

 עטנַאמרעד יד ןופ ענינייא .ערעדנא ךָאנ ןוא "דיא רעצראווש;

 יגירַא ערעדנא ןוא עטריטּפָאדא ,עטכאמעגרעביא ןענייז רעקיטש

 רעשירארעטיל רעייז ןוא טכאמעג טעדנַאט ןענייז עלא רָאנ ,עלענ

 -נעדעירפוצ ןענעק ייז גינעוו יו רעבא .רעניילק א רָאנ זיא הטרעוו

 -עגוצניירא ןעגנולעג ןענידרָאג זיא ,קאמשעג ןערעסעב א ןעלעטש

 ןייז טימ ייז ןעלייחטנא ןוא ןעבעל ןופ םעהטָא ןא ייז ןיא ןעב



 ענהיב רעשידיא רעד ןופ רָאטאמרָאּפער רעד 120

 -ער ןיא ןעבילבעג ןענייז רעקיטש עטנַאמרעד עלא טעמנכ .טסייג

 טמוק רע ןעוו רָאיטקא רעדנענייטש רעננוי רעדעי ןוא ראוטרעּפ

 -סערג ןייז זיא ,ךיז ןיא ןעביולג וצ ןָא טביוה רע זא ,הנרדמ א וצ

 א ןיא ןעסעיּפ ענעי ןופ רענייא ןיא ןעניישרע וצ עיציבמא עט

 -רעד םעד ןופ סָאװ ,םאזטלעז ןעזייווסיוא ןעק רע .,לָאר טּפיױה

 סָאװ ,קיטש א ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ אקוד זיא ?עטעצ ןעטנַאמ
 ןייז טימ טינ ,םשור ןעקרַאטש ַא טכאמענ טייצ רענעי ןיא טָאה

 -סיורא טלָאמעד טָאה סע סָאװ ,םיחוכו עפראש יד טימ רָאנ גלָאפרע

 -נוא ן'טימ "אקירעמא ןיא דיא רעשיסור רעד , זיא סָאד .ןעפורעג

 סָאװ וצ , :קורדסיוא רעשיסאלק סעמעוו ,קארזוה ןעכילסעגרעפ

 ןעשיווצ ןיירא זיא ,"עיצוטיטסנַאק א בָאה ךיא זא ,לכש ךיא ףראד

 רָאטקאדער ,ןאהאק םהרבא .טולב עסייה טכאמעג טָאה ןוא קלאפ

 ןיא ןיא רעכלעוו ,"גנוטייצ רעטייברא , רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ

 "ןעדיא ןעשיסור  םעד ןופ גנולעטשרַאפ א וצ ןעמוקעג רעטאעהט
 :שיסור ןיא ןעירשעגסיוא עשזַאל א ןופ טָאה ,רעקיטירק סלא

 טציהענ ןוא טריטאבעד ןעמ טָאה גנאל ,גנאל ןוא "! שזַאל ָאטע

 טָאה רע ןעוו ,סנָאינוי יד וצ טכערעג זעוועג זיא ןידרָאג וצ  ךיז
 ,רעהעטשרָאפ רעייז סלא טלעטשעגסיורא ן'קאדזוה

 -ור , רעד יוװ ,ןענידרָאנ יוזא טינ טריזירעטקאראכ קיטש ןייק

 לענש אזא ןעבעג וצ טנאוועג יו רהעמ ןעוועג זיא סע ."דיא רעשיס

 רע טָאה רעגנעהנא עטסעסייה ענייז ?ייוו ,סנַאינוי יד זָאנ ןיא

 טָאה רע רַאנ .רעטײברַא ענעטירשעגטרַאפ יד ןעשיווצ טאהעג

 עריטַאס רעניסייב ןייז טָאה ןוא ןעקַארשעגבָא טינ ךיז ראפרעד

 .לעביא ןא ראפ טכארטעב טָאה רע סָאװ ,םעד ןענעגנ טדנעוועגנַא

 רעדיוו ךיז רע טָאה עסעיּפ רעדנא ןא ןיא רעטעּפש ןערהָאי טימ ןוא
 ןעדיא ןעשיסור םעד ןיא ,לעביא ןעניבלעז םעד וצ טרהעקעגקירוצ
 םעיינ םוצ ןעלהיפעג ענענייא ענייז סיוא ךיוא ןידרָאנ טקירד

 ןא בעילוצ טינ ןענייז ןעבראפ עטכידענ יד .דנאל ןעטריטּפָאדא

 זא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןעהעזעג ייז רע טָאה יוזא רַאנ ,טקעפע

 ןיא ןעבעל ןעשידיא םעד ןופ דליב ןעיירט רוטַאנ א טרעדליש רע

 "עב טינ טָאה ןוא ,?עדָאמ א ראפ ןיילא ךיז גידנעמהענ ,אקירעמא

 "נוה ירד ןוא ,292 םעד ןופ םהאנסיוא ןא ןעוועג זיא רע זא ,ןעפירגנ
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 טימ םייה א ןענופעג ַאד ןעבָאה רערעדנאוונייא רעדנעזיוט עטרעד

 ,דנאל ןעיינ ן'טימ ןעדעירפוצ רהעז ןעוועג ןענייז ייז ןוא בוט לכ

 "ענג ענייז ןופ ןערָאװעג טשרעהעב קראטש יוזא טפָא זיא ןידרָאג

 א יװ ,טייהראוו יד ןחעז וצ טרעטשעג םהיא טָאה סָאד זא ,ןעלהיפ

 .ןהעז יז ףראד רעלטסניק

 -ארד רעשיאעּפָארױא רעד טימ טניואוועג ןענייז סָאװ עלא

 "עלע ןעשימָאק םעד ןעהעז ייז ןעוו ,ךילניואוועג ךיִז ןעמירק ,עמ
 ןעבָאה סָאװ ,םינומזּפ יד ןערעה ןוא רעקיטש ס'נידרָאג ןיא טנעמ

 יד רעביא ןעסייר לאפ ןעטסעב םעד ןיא .טינ ץאלּפ ןייק ןעטרָאד
 א ןעכאמ ןוא ננולדנאה עשיטאמארד יד ןעטנעמעלע ייווצ עניזָאר

 רעבא ךיז טינ ןעמ .רעיושוצ ןרעסעב םעד ףיוא קורדנייא ןערעווש

 -עֶלע ייווצ עניזָאד יד טינ ןעוו זא ,גנונכער ןייק בא טינ ייברעד

 -בא ןיוש .ענהיב רעד ףיוא ןעוועג טינ ןידרָאנ ןייק טלָאװ ,ןעטנעמ

 -ענ ץלא ןופ רעהירפ עסעיּפ א טָאה ,םוקילבוּפ םעד ןופ טדערעג

 קיטש א ןעוו .ןערָאיטקא טּפיױה ןוא ןערָאטקעריד יד ןעלעפעגנ טזומ

 - טינ לָאמנייק סע טָאה ,ןעניוא ערעייז ןיא ןח ןייק ןענופענ טינ טָאה

 -נאנ ןיא ןייז לָאז סָאװ קיטש א ןוא .םוקילבוּפ םוצ ןעמוק טנעקעג

 סנַאש םוש ןייק טאהעג טינ טָאה ,גנאזעג ןהָא ןוא םזימָאק ןהָא ןעצ

 -ענ רעקיטש סנידרָאנ ןעבָאה ךיוא יוזא ,רעטאעהט ןעשידיא ןיא

 טימ טנרָאזעב ןעוועג ןענייז ייז םגה ,ענעקורט ראפ ןעמָאנ א ןעגירק

 ןידרָאנ סָאװ םעד קנאד א ןעוועג זיא סע ןוא .גנאזענ ןוא םזימָאק

 -נעמעלע ייווצ עטנַאמרעד יד ןעבענוצניירא טגילקעגנ ךיז טָאה |

 -אעהט ןיא ?גרה תסירד א ןעניוועג וצ ןעננולענ םהיא זיא ,ןעט

 םזימָאק םעד ןעבעג וצ והטפיוא סנידרָאנ ,ךיז ןעטלאה ןוא רעט

 רעביראד זיא ננאזעגנ ראפ רתיה א ןעניפעגנ ןוא םינּפ ןערעשיטייל א

 טייז ןייא ןופ טָאה סָאד ,ענהיב רעד ףיוא םרָאפער עגיטכיוו א ןעוועג

 יד וצ ?ייוי ,ענהיב רעד ןופ יירעצאיאּפ ןעביירטרעפ ןעפלָאהעג

 א טרעדָאפעג ןיוש ךיז טָאה ןעסעיּפ ס'נידרָאנ ןיא ןעּפיט עשימַאק

 ךיז ןעבָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,רעלעיּפשיוש רעטקַארַאכ

 -וצכרוד ןעביוהעגנָא זייווכעלסיב םוקילבוּפ סָאד ןוא ןערָאיטקא יד

 ןעמ ןוא ,רקפח טינ זיא ענהיב יד זא ,קנאדענ ןעיינ א טימ ןעגנירד

 ענהיב רעד ףיוא ןעמוקסיורא םתס ,טינ רימ טינ ריד ,טינ ןעק
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 טרעדָאפ גנולדנאה יד ןעוו ,ןעגניז רעדָא ןָאהט רעדָא ןעגַאז ןוא
 סָאר זא ,ןעקנעד ןוא ןעכאמ טינ תועט ןייק ןעמ לָאז ןוא .טינ סע
 -עגנא טָאה םרָאפער עניזָאד יד :קינכעט ןופ ענארפ א רָאנ זיא
 זייווכעלסיב טָאה ןוא ענהיב רעד ןופ ץראה עמאס סָאד טרהיר
 -עג רעטעּפש זיא סָאװ ,סינערהעקרעביא רעסיורג רעד וצ טרהיפעג
 ,רעטאעהט ןעשידיא ןיא ןערָאװ

 ןעיינ םעד ןופ ןערָאװעג ןעגנאפעג ןענייז סָאװ עטשרע יד
 ןענייז ענהיב רעד ףיוא טכארבעגפיורא טָאה ןידרָאג סָאװ ,טסייג
 -יכבוּפ סָאד יו רעהירפ ןעבָאה ייז ,ןערָאיטקא ערעסעב יד ןעוועג
 רעד ןעכַארּפשרעּפ טָאה רע סָאװ ,ןעטייקכילגעמ יד טלהיפרעד םוק
 ןעבָאה ייז .אפונ ייז ראפ יו ענהיב רעד ראפ יוזא טינ ןוא ,ענהיב
 ענהיב רעד ףיוא סיוא ןעסקאוו ייז זא ,טלהיפרעד וויטקגיטסניא
 -שנעמ רעגינעוו רעדָא רהעמ א ןיא ןעלעיּפש וצ סיוא טמוק ייז ןעוו
 וצ ןעוועג ןעלעפעג זיא םלוע ןעטסָארּפ םעד םגה ןוא ,לָאר רעכיל
 טמורבעג ןוא טלעּפאצעג ןוא ןעפרַאװעג ךיז ןעבָאה ייז יו ןהעז
 -עג ןיוש ןיילא רעבא ייז ןעבָאה ,ןעכַארקעג דנעוו יד ףיוא ןוא
 .טסנוק טינ זיא סָאד זא ןוא טלעיּפשעג טינ זיא סָאד זא ,טסואוו
 ךיוא ןעבָאה ןוא ךיז ןיא טראנרעפ ןעוועג רעהירפ ןענייז ייז ביוא
 ןעניוא ערעייז ךיז ןעבָאה ,םלֹוע רעטסַארּפ רעד יו טביולנעג יוזא
 רעלעיפשיוש עסיורג יד ןהעז ןעגנאגעג ןענייז ייז ןעוו טנעפעעג
 ןענַאטשעג רעהירפ זיא רעטאעהט אילַאהט ןיא ,םלועה תומוא יד ןופ
 ייז זיא ךארּפש עשטייד יד ןוא עּפורט עשטייד עטנעכייצעגסיוא ןא
 -קעריד עשטייד יד טימ טפאשטנאקעב רעייז ןוא טנעהַָאנ ןעוועג
 ביוא .רעכוזעב עטּפָא ןעוועג ןעטרָאד ןענייז ייז זא ,טזייוו ןערָאט
 רעייז טָאה ,רעלעיּפשיוש עשיוג יד ןעוועג לטבמ רעהירפ ןעבָאה ייז
 טרילַארטסאג ָאד ןעבָאה סע ןעוו ,ןעצאלּפ טזומעג ךיז ןיא הנומא
 אילאהט ןעגיבלעז םעד ןיא .,עּפַאריױא ןופ רעלעיּפשיוש עסיורג יד
 ןעשטייד יד ןופ ןעמונעגרעביא ןעבָאה ןעדיא יד סָאװ ,רעטאעהט
 ,רעצרואוורעטומ ,לאהטנעגאז ,יינרַאב טרילארטסאנ רעהירפ ןעבָאה
 -וש עטמהיראב ערעדנא ְךָאנ ןוא טראסאּפ ,ץניַאק ףעזאי
 ןובשחה א ןעכאמ טזומעג טלַאמעד ןעבָאה ייז .רעלעיּפש
 ףס ןע'סואמ א ןהעזרעד ןעבָאה יי ןוא די טימ
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 עטשרע יד ואוו סאנ יד ,ירעיוב יד טָאה טייז ןייא ןופ ביוא .לכה

 -נוק עבָארג יד ייז טנערעלעג ,ןעוועג ןענייז סרעטאעהט עשידיא

 קיזומ ןעניליב םעד ןופ ןוא עמארדָאלעמ רעדליוו רעד ןופ ןעצ

 רעטאעהט רעשטייד רעד טייז רעטייווצ רעד ןופ ייז טָאה ,לָאה

 ןייק ןיא סע יו דארנ ןוא .ןעטייל ייב טלעיּפש ןעמ יװ ןעזיוועג

 גנוטלאהרעטנוא ןעפאשענ טָאה סָאװ ,ירעיוב יד זא ,טינ עגארפ

 ערעייז ףיוא תובקנ עטעוועקאלבעגבָא טימ ןעסָארטאמ ע'רוכש ראפ

 רהיא טָאה ,רעיב זָאלנ א ךרוד טסנוק ןהעזעג טָאה ןעמ ואוו ןוא עינק

 ךיוא זיא יוזא ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא טנעלעגפיורא לעּפמעטש

 רעבלעז רעד ןופ רעטאעהט רעשטייד רעד זא ,טינ ענארפ ןייק

 -יורג א טאהעג ןעבָאה סרעטאעהט עשילננע ערעסעב יד ןוא ירעיוב

 .ןערָאיטקא עשידיא יד ףיוא גנוקריוו עס

 -ילשנעמ ןהעזרעד ןערָאיטקא יד ןעבָאה רעקיטש סנידרָאנ ןיא

 -עג עכילשנעמ א ןעננעדבוצסיורא טייהנעגעלעג יד ןוא ןעלַאר עכ

 -עג ָאד ךיז טָאה רָאיטקא רערעפעב רעד .ענהיב רעד ףיוא טלַאטש

 -על לעיפ יוזא ןעטלַאטשעג יד ןיא ןעבעגוצניירא ןעסיילפ טנעק
 ַאד ןוא ,טביולרע טָאה טנאלַאט ןוא טפאשטנעקנעשנעמ ןייז יו ןעב
 ןעזייוו וצ רעלעיּפשיוש ן'ראפ דלעפ עטיירב א טנעפעעג ךיז טָאה
 ןעוועג טינ זיא רעכוזעב רעטאעהט רעד יו .ןעפאש ןעק רע סָאװ

 רעלעיּפשיוש רעד וצ ןעטכיר טנעקענ רעסעב טציא רע טָאה ,טסָארּפ

 תב ןוא ךלמ א ףיוא .טינ וצ ןעשנעמ ןעגידעבעל א סיורא טננערב
 ,ןעוועג טינ ןיבמ ןייק רע זיא קירוצ רהָאי דנעזיוט ייווצ ןופ הכלמ

 ,החּפשמ ענענייא ןייז ןעזיוועב ךיז טָאה ענהיב רעד ףיוא ןעוו רָאנ

 רענרעצליה א זיא רָאיטקא רעד וצ ,ןהעז טנעקעג גנירג רע טָאה

 וצ ןוא סעלבָאלַאה יד ןופ טגנירּפש רע וצ ,רעגידעבעל א וצ שנעמ

 יד ייב ךיז טָאה וצרעד .המשנ רעד ןיא רעפעיט ןיירא טגנירד רע

 רעד ןופ לייהט רערעטנעגילעטניא רעד ןעזיוועב ןעסעיּפ עניזָאד

 ןעמוקעג זיא רָאיטקא םעד ןופ גנוצַאשבא יד ןוא גנורעקלעפעב

 .ךייֵלג

 רַאנ ןערָאװעג םעדכרוד ןענייז רָאיטקא ןא ןופ ןעגנורעדַאפ יד

 יד לייוו ,םיטש יד ןעוועג רקיע רעד זיא רעהירפ ביוא .ערעדנאי



 ענהיב רעשידיא רעד ןופ רָאטאמרָאפער רעד 104

 טציא טָאה ,עניסעמנעטערעּפא ןעוועג עלא טעמכ ןענייז רעקיטש
 ביוא לייוו ,ןעלעיּפש םוצ טנאלַאט רעד ןייז טפראדעג ךאז טּפיױה יר
 יא ,ןערָאװעג טפאשעגבָא ןעצנאנ ןיא טינ ךָאנ ןענייז ךאלדעיל
 ךעקימָאק רעד זיא רעהירפ ביוא ,לפט א ןערָאװעג ןיוש ןעגניז סָאד
 -כייל סנעדאפדלָאג טימ ?ייוו ,לעסיוטש ןופ עטסרעביוא סָאד ןעוועג
 ,עטסגיטכיוו יד ןעוועג רעקימָאק םעד ןופ לָאר יד זיא דנאה רעט
 -ארד רעטסנרע רעד ןיא ןעדנואוושרעפ ןעצנאג ןיא ץאלּפ ןייז זיא
 םעד ןעמונרעפ טָאה רעקימָאק רעטקַארַאכ רעד וליפא ןוא עמ
 ,ץאלּפ ןעטייווצ

 ןעצנאג ןיא טינ ךָאנ ןענייז ןעננורעדָאפ עייג יד םגה ןוא
 פאק רעד ,ןעלהיפ טזָאלעג ןיוש ךיז ייז ןעבָאה ,טְפארק ןיא ןיירוא
 -עג טּפוטשעגסיױרא זיא ,ןאמרעבליז ,עינאּפמָאק רעטשרע רעד ןופ
 ןעננואווצעג ןעוועג זיא רע ןוא רעטאעהט רעקרָאי וינ ןופ ןערַאװ
 רעד רעביא ךיז ןעזָאלקעװא ןוא ןעקעטשרעדנאוו םעד ןעמהענ וצ
 עמאכ םעד ןעמונרעפ טָאה רעכלעוו ,דלַאגנהעש אבא .ץניװַארּפ
 -וש רעשיטאמארד סלא עדָאירעּפ רעטשרע רעד ןיא ןָא ןעביוא
 -עהט ןעשידיא רעקרָאי וינ ן'טימ טנעגעזעגבָא ךיז טָאה ,רעלעיּפש
 -פעוו טימ ,ןענאמרעכליז טימ ןעמאזוצ ןעלנַאװ ןעמונעג ןוא רעטא
 ץניווַארּפ א ןערָאװעג ןוא עינאּפמַאק א טעדנירגעג טָאה רע ןעכ
 רעטאעהט ןעשידיא ןופ ?ייז רעד ,אקסעלוגאמ ךיוא ,רעלעיּפש
 -ניה ןיא טקורענרעטנורא ךיז טָאה ,עדאירעּפ רעטשרע רעד ןיא
 ןיא ראיטקא רעטסבאגעב רעד ןעוועגנ קפס ןהָא זיא רע .דנורגרעט
 ןעיינ םעד ןענַאטשרעּפ טינ טָאה רע רָאנ ,רעטאעהט ןעש דיא
 ?ייוו ,רעטנורא רע זיא חלודג ןייז ןופ זא ,טביולגענ טָאה ןוא טסייג
 רעקיטש יד ראפ קיזומ ןעפאש מימ ןעבענעגבָא לעיפוצ ךיז טָאה רע
 -רעל וצ טאהעגנ טינ טייצ ןייק ןיילא טָאה ןוא רעטאעהט ןייז ןיא
 םיימָאק טרָאס רעד זא ,ןעפירנעב טינ טָאה רע ,ןעלָאר ענייז ןענ
 ןעמהענרעפ טינ רהעמ ןיוש ןעק טאהענ בעיל יוזא טָאה רע סָאװ
 | .ענהיב רעד ףיוא ןָא ןעביוא םעד

 זיא טסייג ןעיינ םעד ןענאטשרעפ טָאה סָאװ רעטשרע רעד
 טָאה רע זא ,טנַאמרעד ןעוועג ןיוש זיא סע .רעלדא בקעי ןעוועג
 -נאג ןייז ןיא ןעוועג עגונ םהיא ןיא סע ןוא ,ןעגניז טנעקעג טינ
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 רע .ענהיב יד ןעשרעהעב לָאז טסייג רעיינ רעד זא ,רעיראק רעצ

 עטשרע ןייז טרהיפענפיוא ןוא ןענידרָאג ןָא טּפאכעגנָא ךיז טָאה

 טָאה רע ."ריל גינעק ןעשידיא , םעד ןוא עטייווצ סָאד ןוא קיטש

 לענש ןיא עיצַאטוּפער ןייז ןוא טרַאנעגנ טינ ןובשח ןייז ןיא דיז

 טבעילעב רהעז רעקיטש עניזָאד יד טימ ךיז טָאה רע .ןעסקאוועג

 ןעמָאנ ןייז ןוא רעכוזעב רעטאעהט ןרעטנענילעטניא םייב טכאמעג

 טָאה רעלדא .עמארד רערעסעב רעד טימ ןערָאװעג טגינייארעפ זיא
 ערעּפָא אינעמור , יד ןוא ,רעטאעהט םענענייא ןייז טאהעג ןיוש

 -עג ןיא ןוא "רעטאעהט רעלדַא , ןעמָאנ ןייז ןעגָארטעג טָאה "זיוה

 .עמארד רערעסעב רעד ןופ םייה יד ןערָאװ

 טָאה טסייג רעיינ רעד זא ,ןעניימ טינ ןעמ ףראד ןופרעד רָאנ

 רעד ןוא ,ענהיב רעשידיא רעד ףיוא טלעצראוועגנייא ן וש ךיז
 -רעד זיא ןידרָאנ .םינּפ רעדנא ןא ןעמונעגנָא ןיוש טָאה רעטאעהט

 סָאװ ץלא ןוא רעטאעהט ןיא טסאג א יו רהעמ טינ ןעוועג ?ייוו

 ןעמ ןא ,ןעוועג זיא ,ןעזייוורעד וצ טצעי זיב ןעננולעג זיא םהיא

 םהיא לָאז ןעמ ןוא "דלָאי, א ףיוא יוװ ןעקוק טינ םהיא ףיוא לָאז

 ענידרעהירפ יד ןערהיפ רעטאעהט ןיא עדנערג יד ,טסנרע ןעמהענ

 -רוה ןוא סרענייטאל ןופ דלַאג ךיז טיש עסאק ןיא ןוא סרעסאפרעפ

 -ירשעגנָא טייצ רעד רעטנוא טָאה רענייטאל ,רעקיטש סעשטיוו

 "עלעמהילב , ןוא "עבש תב, ,"רדנסכלא , ,"תורצוא ס'חרק , ןעב

 -רוה ךיוא ,רעטאעהט ן'ראפ רצוא ןא ןעוועג זיא ייז ןופ עדעי ןוא

 םייב ןעמונעגסיוא קראטש טייצ רעד ןיא ןעבָאה רעקיטש סעשטיוו

 ןעבעגעג ןעבָאה "ראת תפי, ןוא "הדקע יד, ,"ןהכ תב, ןוא םלוע

 .דלעג דס א

 רעשידיא רעד ףיוא החמש רעד וצ טקוקענוצ ךיז ןעמ טָאה

 -ָאּפע עיינ א זא ,ןעגָאז טנעקעג טינ ןפוא םושב ןעמ טָאה ,ענהיב

 טינ ןוא רעקיטש עראבגנאנ יד ןיא טינ .ןעביוהעגנָא ךיז טָאה עכ

 .ןעקרעמ טנעקענ סע ןעמ טָאה ןעלעיּפש "ןעניטפערק , םעד ןיא
 ןייק ןוא ןעוועג יו זיא ץלא זא ,ןהעזעגסיוא ןעביוא ןופ טָאה סע
 -רעביוא ןעוועג ץלא זיא סָאד רָאנ .ןעמוקעגרָאפ טינ זיא גנורעדנע !

 יד עיצולָאװער עליטש א ןעננאגעגנָא זיא ןעטנוא ןוא ךילכעלפ-
 טינ ןיא סעּפע זא ,טלהיפעג ןעמ טָאה רעטאעהט ןיא .טייצ עצנאג
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 -רעד ןעװעטַאר וצ טכוזעג דיז טָאה ןעמ ןוא זייז וצ הראדעב סע יו
 / טָאה יוזא .תוחכ עשירפ טכארבענ טָאה רָאטקעריד רעדעי סָאװ טימ
 יד ןָאדנַאל ןוא ןעיצילַאנ ןופ טכארבעגבַארא טייצ רעד ןיא זעמ
 א ןיא .ןעניפעג טנעקעג זעטרַָאד טָאה ןעמ סָאװ ,ןעטפערק עטסעב

 רעשיטאמארד רעד קרָאי וינ ןייק זעמוקעגנַא ןענייז טייצ רעצרוק

 -נרעב דרַאנרעב רעקימָאק רעד ,לאהטנעזַָאר סקאמ רעלעיּפשיוש

 אהטרעב ןיטסיטאמארד יד ,רענארּפ אנינער אנַאדאמירּפ יד ,ןייטש

 ןיטערבוס יד ,ווָאקינשטאבאט רעגניז ןוא רעבָאהבעיל רעד .שילאק
 ןוא ןאמצנַאט רעקימַאק רעד .דניקשיפ רעקימַאק רעד .יקסנעליוו

 -עיּפשיוש עשיטאמארד יד ,ןאמצאק רעקימָאק רעד .זאמצנאט יורפ

 רענניז ןוא רעלעיּפשיוש רעשיטאמארד רעד ,ןיטעטש הניד ןירעל

 עטסיימ יד .ערעדנא ןוא דניקשיפ רעקימָאק רעד ,זייטשהטָאר סאילע

 -וצ ןוא ?עפייווצ זיא סע ןעכלעוו זופ טייוו זעוועג ןענייז ייז ןופ

 ןוא םוקילבוּפ ן'טימ ןוא ךיז טימ ,רעקיטש עטלא יד טימ ןעדעירפ

 ןעטלא םעד ןעטלאהנַא ןעפלַאהעג ןעבָאה תוחכ עשירפ ערעייז
 | | .טסייג



 ,לעטיּפאק רעטסקעז

 ,ןעראיטקא יד ןופ עיצולַאװער יד

 טייצ עצנַאנ יד זעננאגעגנַא זיא סָאװ עיצולָאװער עליטש יד

 רעד ןופ טצאלּפעגפיורא ךילדנע טָאה ,עדָאירעּפ רעטייווצ רעד ןופ

 -טהירפ ןעבאה ייז סָאװ קזוח רעד ןוא ,ןערָאיטקא יד ןופ טייז |

 ַא טציא ךיז טָאה סאנ רעד ןופ רעסאפרעפ ןעגנענ ןעזיוועגסיורא

 .אפונ ןערָאטיױא עטריטנעטַאּפ יד ןענענ ןָאהטענ רהעק

 ראפ ,רעטעגבא יד ןעכארבוצ טציא ןעבָאה ןערָאיטקא יד

 ןעצראה ןעטכייל א טימ ןוא טקובענ רעהירפ ךיז ןעבָאה ייז עכלעוו

 -טלעוו םעד ןופ ןעמארד עטסעב יד ףיוא ךיז ןָאהטעג ףרָאװ א

 -בירג ןוא ןעלביווש ןעמונעג טָאה טייצ עצרוק א ןיא .ראוטרעּפער

 טעלמַאה .רעקיסַאלק עטסערג יד טימ ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ןעל
 טציא ןוא ןערָאװעג טרהיפענפיוא רעהירפ ןיוש ןענייז ָאלעהטָא ןוא

 -קאמ, ,"רעטירד רעד דרַאשטיר , ,"טעילושזד ןוא אעמאר , ןעמוק
 לעב ריאמ, ןעמַאנ ן'רעטנוא "טאדנארוט , ס'רעליש ,"טעב

 ןָאד, ,"טראוטס אירַאמ, ,"ראזעצ סוילוי , ,"רעביור יד ,"סנה

 רעד ,"טסואַאפ , ,"לעט םלעהליוו , ,"ןעטָאנעגוה , יד ,"סָאלרַאק
 לוק, ןעמָאנ ן'רעטנוא "ארטאּפָאעלק , ,"גידענעוו ןופ ןאמפיוק,

 -עמאק, יד יוװ ,ןעמארד עשיאעּפָארייא ענרעדָאמ ךיוא יו ,"רפוש

 - .זעכיילג סָאד ןוא ,"ערהע ,, יד ,"טַאמייה,, יד ,"עמאדנעיל
 ,ןערָאװעג טצעזרעביא סנעטסיימ ןענייז רעקיטש עניזָאד יד

 -ױש יד טינ זא ,ענטעמַאה ַאזַא ןעוועג זיא גנוצעזרעביא יד רָאנ

 דנעה ערעייז ןופ טסואוועג ןעבָאה םוקילבוּפ סָאד טינ ןוא רעלעיּפש

 ַא יו טקוקעג ןוא רעטאעהט ןיא ןעסעזעג זיא םלוע רעד .סיפ ןואי
 ,ןעזארפ טקַאהעג ןעבָאה ןערָאיטקא יד ןוא ,"םדא ינב , ףיוא ןהָאה
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 זא ,ןענַאז וצ טרַאּפשרעּפ זיא סע .ןענַאטשרעּפ טינ ןעבָאה ייז סָאװ

 ןרעדנַא ן'כָאנ סנייא ןעלאפעגכרור ןענייז רעקיטש עשיסאלק יד

 ןעבָאה ןעמארד סריּפסקעש עכילטע סָאוװ ,זיא שודח רעד ןוא

 אשונ ןעבָאה סָאװ ,ןעסעיּפ עשיסַאלק יד .ןעמונענסיוא קראטש

 אעמַאר , ,"טעלמַאה , ןעוועג ןענייז םלוע ןעשידיא םייב ןעוועג ןח
 ."ַָאלעהטָא , ןוא "טעילושזד ןוא

 -נַאמ ןעבָאה ,רעבירא זיא רעקיסאלק יד ןופ לעמוט רעד ןעוו
 סָאוװ ראפ .ךאזרוא יד ןרעלקרע טנעקענ טינ דיז ןעלארטאעהט עכ

 ןוא םלוע םייב ןעמונעגסיוא יֹוזִא ןעבָאה ןעסעיּפ יירד עטצעל יד
 ראפ ארומ סיוא זעוועג זיא סָאד זא ,סולש א וצ ןעמוקעג ןענייז ייז

 לעיפ יוזא דיז ןעבָאה ןעשנעמ .ריּפסקעש ןופ ןעמָאנ ןעסיורנ םעד

 -ַאה ייז זא ,גרוטאמארד ןעשילגנע ןעסיורג םעד ןעגעוו טרעהעגנ 4
 ןוא ןעמארד ענייז ייב ןעצענענ ייז זא ,ןענַאז וצ טמעשענ ךיז ןעכ

 ,תוניבמ רעייז ןעזייוו וצ רעטאעהט ןיא ןעפַאלעג ןענייז ייז

 ראפ ניטליג זיא סע יװ ןעוועג טלָאװ גנורעלקרע אזא ביוא |
 סע ןעוו ,ףילרעכעל טושּפ יז ןיא ,ןעשנעמ עטנענילעטניא .בלאה

 -אּפ וצ טינ ןעכוז ייז לייוו ,רעכוזעב רעטאעהט עטסַארּפ עגונ זיא

 רעד ייב זא ,ןעמ טלהעצרעד םעֶד ץוח א .םיניבמ סלא ןערידַאר
 יוזא זעוועג םלוע רעד זיא ,"טעלמאה, ןופ ננולעטשרַאפ רעטשרע
 רעסאפרעפ םעד טרידָאלּפא קראטש ןעבָאה ייז זא ,ןעדעירפוצ
 ןוא ,גנאהרַאפ ן'ראפ ןעזייוו ךיז לָאז רע ,טננאלרעפ ןעבָאה ןוא

 רע ,טאהעג ףירנעב ןייק ןעבַאה רעכוזעב יד זא ,טסייה סָאד

 - | יש - .זיא ריּפסקעש
 טינ ןענייז ,ןעגנורעלקרע ןעכוז סָאװ יד זא ,זיא השעמ יד

 זיא ריּפכקעש .רעקיטש עטנַאמרעד יד ןופ ךות םעד ןיא ןיירא

 ַא ראפ ןעבירשעגנ ךילכעזטּפיוה טָאה סָאװ ,נרוטאמארד א ןעוועג
 -בוּפ ןייז ןופ קאמשעג ן'טימ טנעכערעג ךיז טָאה ןוא רעטאעהט
 -קיווטנע ןיא זיא םוקילבוּפ ןייז ןופ ?ייהט רעסיורג א ןוא ,םוקיל
 -יא ןופ רעכוזעב עכילניואוועג יד ןופ רעכעה ןענַאטשעג טינ גנול

 ןענָאמרעפ "טעילושזד ןוא אעמַאר , ,"טעלמאה , ,רעטאעהט ןעשיד

 ןעדעי ןופ עיזַאטנַאפ רעד וצ ןערילעּפא סָאװ ,ןעטנעמעלע עֶלַא

 .ץראה ןייז ןערהיר סָאװ ןוא רעכוזעב רעטאעהט ןעכילטינשכרוד
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 ןוא קראטש גונעג גנולדנאה יד זיא םלוע ןעטסָארּפ עמאס ן'ראפ

 -יוא טינ רע ןיא רהעמ ןוא טנאּפשעג םהיא ןעטלאה וצ דנערהיר

 ןעמוקענסיורא ןענייז קרעוו עשיסאלק עניזָאד יד סָאװ סָאד .ןעס

 םעד ןופ ןעגיוא יד ןיא ןעדאש טנַאקעג רַאנ טָאה ,טעשטעילאקוצ

 רעד ףיױא טלהעפעג טָאה סע ןעמעוו ,רעכוזעב ןעטנעגילעטניא

 -עזרעביא יד סָאװ ,ןח רעשיטעָאּפ רעצנאג רעד ענהיב רעשידיא

 םעד ראפ ןיא סָאד ןוא ,ןעבענרעביא טנעקעג טינ ןעבָאה רעצ

 | .ןעוועג טינ ןורפח ןייק םלוע ןעטסָארּפ

 יד טגָאמרעּפ טינ ןעבָאה קרעוו עשיסַאלק ערעדנַא יד רעבָא
 -סָארּפ א ןופ ץראה ןוא עיזַאטנַאפ יד ןעגנאפ וצ ןעטנעמעלע עגיטיונ

 יד ,טרהעקעגבַא ייז ןופ ךיז טָאה רע ןוא רעכוזעב רעטאעהט ןעט

 רעטסוּפ א יו רהעמ טינ ןענייז סרעסאפרעפ יד ןופ ןעמענ עסיורג

 | ,םלוע ןעטסָארּפ א ראפ ;נאלק

 -עּפָארױא ענרעדַאמ ןוא עשיסאלק יד וצ גנובערטש רעד ןיא |

 ,ןערָאיטקא ערעסערג עלא טנילייהטעב ךיז ןעבָאה קרעוו עשיא
 יו טקוקעג ףיורעד ןעבָאה ייז יו יוזא ,ןהעזעגסיוא טָאה סע ןוא

 םעד ןעמהענ וצ ןעלהעפרעפ טעוװ סע רעוו ןוא ,ןעמאזקע ןא ףיוא

 רעביראד ןעבַאה ייז .דנורגרעטניה ןיא ןעביילב טעװ ,ןעמאזקע

 טעוו סע רעוו ןוא ,ןעטייווצ םעד רענייא ןעגַאיוצרעביא טכוזעג

 -הענרעפ טעװ ,גנונכער ןייז ףיוא קרעוו עשיסַאלק רהעמ ןעבָאה

 רָאנ ןעמ טָאה ביוהנֶא ןיא ,ענהיב רעד ףיוא ןָא ןעביוא םעד ןעמ

 טימ ענהיב יד ןעציילפרעפ וצ גנובערטש יד ןהעז טנעקעג

 -.סױרא ךיז טָאה רעטעּפש רָאנ ,קרעװו עטמהירעב

 ערעדנזעב ענייז טָאה רָאטקא רעדעי ןא ,ןעזיוועג

 -.סקעש ןא טּפאכעגנָא ךיז טָאה יקספעשאמָאהט .,רעטעג

 ,רעקיסאלק ןיא ?האוו ןערעטיירב א ןעזיוועגסיורא טָאה רעלדא ,ריּפ

 -ערק רעייז וצ ןוא .ןענאמרעדוז ןעבילקעגסיוא טָאה רעלסעק ןוא

 תומוא יד ןופ קרעוו עסיורג יד םגה זא ,ןעגָאז ןעמ ףראד טיד
 ןוא רעלדא ןעבָאה ,טכארבעגנייא טינ דלעג ןייק טָאה םלועה

 -נעדעירפוצ יבא ,רעזייה עגידעל ראפ טלעיּפשענ ייז טפָא רעלסעק

 .עיציבמא עשירעלטסניק רעייז ןעלעטשוצ

 ךיז ןעבַאה ןערָאיטקא יד ןוא ןעמונעג טינ גנאל טָאה סע
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 ךָאנ טינ טהענ רעטאעהט א ןופ גנולקיווטנע יד זא ,טנייצרעביא

 עטסעפ ערהיא טָאה יז ןוא ןענַאזרעּפ ענלעצנייא ןופ ןעליוו םעד

 .ןעטערטרעבירא טינ ןעק ןעמ עכלעוו ,ןעצעזעג

 -ייהעג טָאה סָאד לייוו ,גנושיוטטנע ערעטיב א ןעוועג זיא סָאד

 -ַאטשרעפ ןעבָאה סָאװ ,סרעסאפרעפ יד וצ ךיז ןערהעקקירוצ ןעס

 ןיוש ןעבָאה רעביירש יד רָאנ ,רעכוזעב רעטאעהט ןעשידיא םעד ןענ

 רקיע רעד ,ץאלּפ ןענידרעהירפ רעייז ןעמונרעפ טינ לָאמ ןייק רהעמ
 טָאה סָאװ ,רָאיטקא רעד ןערָאװעג טציא ןיא רעטאעהט ןיא

 ן'טימ ןערָאװעג טניורקעג זיא סָאװ ןוא םוקילבוּפ א ןענואוועג

 -ַאיטקא ערעדנא יד ןוא רעסאפרעפ רעד ןוא (ןרעטש) רַאטס ןעמָאנ

 ןופ םעטסיס יד זא ,תמא זיא סע ,לפט רעד ןערָאװעג ןענייז ןער

 -עג לייוורעד ךָאנ ןיא ןערָאטױא עטריטנעטַאּפ עטלעטשעגנא יד

 -ענ טינ חעד ןייק רהעמ ןיוש ןעבָאה ייז רָאנ ,ןעטלא םייב ןעבילב

 -יירש וצ סָאװ רָאנ טינ טריטקיד ייז טָאה ןרעטש רעד ןוא ,טאה

 .ןעביירש וצ יוװ ךיוא רָאנ ,ןעב

 -ייוו וצ רעביירש עיינ ראפ רשוכה תעש א ןעוועג זיא טייצ יד

 -ַאּפ רעננוי א ,יקסנאקראש ?כימ םהרבא .ענהיב רעד ףיוא ךיז ןעז

 ןייז טימ ןעטַארטעגסיױרא זיא ,דנאל ןיא רהָאי רַאּפ א טשרע ,טע

 .גלָאפרע ןעסיורג א טָאהעג טָאה קיטש סָאד ןוא ,"ףקות הנתנ,

 קיטש ןעטייווצ ן'טימ ןעמוקענסיורא רע ןיא םעדכָאנ ףכית ןוא

 -ָאד יד ,רעכוזעב רעטאעהט םעד ןעגנַאפעג טָאה סָאװ ,"ירדנ לכ,

 ייז סָאװ ,טימרעד טנעבייצעגסיוא ךיז ןעבָאה רעקיטש ייווצ עגיז

 םעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןעמָאנ ןיא רָאנ טינ ,עשידיא ןעווענ ןענייז

 א ןוא ןעטימ א ,ביױוהנַא ןא טאהעג ןעבָאה ייז סָאװ ןוא ,טלַאהניא

 עניזָאד יד .ןעבעל גינעוו ןעזיוועג ןעבָאה ןענַאזרעּפ יד םגה ,ףוס
 -טינשכרוד רעד ןופ טקורעגקעווא טייוו טינ ןעוועג ןענייז רעקיטש

 ןהעזעג רעהירפ טָאה ןעמ סָאװ ,עטערעּפָא רעשירָאטסיה רעכיל

 רעד ,קיטסאבמאב עניבלעז יד ןעװעג ןיא ַאד :ענהיב רעד ףיוא

 ןיא רָאנ ,ןעבראפ עטכידעג עניבלעז יד ,טקעפע רעגיליב רעניבלעז
 עדמערפ ןייק טינ ןעוועג גנולדנאה יד ןיא טייצ רעניבלעז רעד

 -רעפ ןייק טינ ןוא רעטרעטנַאלּפרעּפ ןייק טינ טעשזויס רעד ןוא
 םעד טּפינקרעפ קירוצ יקסנַאקרַאש טָאה ןפוא אזא ףיוא .רעטהערד
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 הפנמ רעשיסַאלק רעד ייב ןעסירעגרעביא ךיז טָאה סָאװ ,םידָאפ

 ןופ געוו םענעטַארטעגסױא םעד טימ ןהענ טזָאלעג ךיז טָאה ןוא

 -נאגעג טינ זיא רע רעבא ,עטערעּפָא רעשירָאטסיה רעטנַאקעב רעד
 -ייז ןיא .ןערָאטױא עטריטנעטאּפ יד ןופ טירט עניבלעז יד ןיא ןעג

 טָאה גנולדנאה יד ןוא טבעלקעג רעטרעוו יד ךיז ןעבָאה רעקיטש ענ

 ,ןעסירעגרעביא טינ ךיז

 םענעטַארטעגסיױא םעד ןיא ןעגנַאגעג רע ןיא ,טנַאזעג יו

 טָאה סָאד ןוא ,עטערעּפָא רעשירָאטפיה רעטנאקעב רעד ןופ געוו |

 -לכ .ןערָאיטקא יד ןופ ןעניוא יד ןיא ןעבענענוצ טינ ןח ןייק םהיא

 טכארבעג ןעבָאה סָאו ,רעקיטש עכלעזא ןעפאשעג טָאה רע ןמז

 יזא רָאנ .ןעניוושעג ןערָאיטקַא יד ןעבָאה ,עסַאק רעד ןיא דלעג

 טנעקעג טינ עיצַאדנעמַאקער ןייק םהיא טָאה עסאק יד יװ ךינ
 ןעצנאנ ןיא זיא רע זיב ,זיירּפ ןיא ןעלאפענ קראטש רע זיא ,ןעבעג

 -נִא ?כה ךס טָאה רע .רעטאעהט םעד ןופ ןערָאװעג טרעטייוורעד

 רעדָא לחר , ,"ףקות הנתנו, ,"ירדנ ?כ, ; רעקיטש ףניפ א ןעבירשעג

 -ַאה ןעמונענסיוא ,"בויא , ןוא "ןורשה תלצבח, ,"הדוהי הנחמ לגד

 .ןעלאפעגכרוד ןענייז ערעדנַא יד ןוא ,יירד עטשרע יד רָאנ ןעב

 א טימ ןעמוקעגסיורא ךיוא ןיא טייצ רעגיבלעז רעד םורא
 .דלעפנעזָאר סירָאמ טעָאּפ רעטסואוועב רעד עסעיּפ רעשירָאטסיה

 יו יוזא ןוא ,"לודנ ןהכ רעטצעל , רעד ןעסייהעג טָאה עסעיּפ יד

 טריטקיד ןעבָאה ןערָאיטקא יד ןעוו ,טייצ יד ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 א טנעלעגוצ ייז ןעבָאה ,ןעביירש ֹוצ יוװ ןוא סָאװ סרעסאפרעפ יד

 סָאװ טלעטשעגנניירא ןוא ןעטינשעגנסיוא ןוא עסעיּפ רעד וצ דנאה

 ןעלאפענכרוד זיא "לודנ ןהכ רעטצעל , רעד .,טלָאװעג ןעבָאה ייז

 סָאד זא ,ןעקנעד וצ ךאזרוא ןא טאהעג טָאה דלעפנעזָאר יו יוזא ןוא

 ,טרהיפעגפיוא טינ עסעיּפ ןייז טָאה ןעמ סָאװ ,ראפרעד ןהעשענ זיא

 גנוטייצ א ןיא ןעטַארטענסיױרא רע זיא ,ןעבירשעג טָאה רע יו

 ,עיצרָאּפ אזא טימ ןעוועג דבכמ ייז טָאה ןוא ןערָאיטקא יד ןעגענ
 ןיא ןעזייוו טרָאטעג טינ גנאל טייצ א ,טייצ א ךיז טָאה רע זא

 -ַארד סלא רעירַאק ןייז טנידנעעג ךיז טָאה טימרעד ןוא רעטַאעהטו

 ,רעביירשנעמ

 ןערעטש יד טגָאזעג רעניטכיר רעדָא ,ןערָאיטקא ערעסערג יד
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 יז זא ,קורדנייא רעייז ןיא ןערָאװעג רעקראטש רשפא ךָאנ ןענייז

 טינ ןענייז ןעטפעשעג יד ביוא ןוא ,רעטאעהט ןיא רקיע רעד ןענייז

 ןעשיווצ ןערירוקנָאק ייז סָאװ .ראפרעד סָאד זיא ,ענעביוהעג ןייק

 -ַאז ןערעטש יד זא ,ןעוועג זיא ןופרעד סולש רעשינַאל רעד .ּךיז
 ןעפיול טעוװ םלוע רעד .ןעמאזוצ ןעלעיּפש ןוא ןעריניבמָאק ךיז ןעל
 .ןעסיוו ןעלעוו טינ ערעדנא ןופ טעװ ןוא רעטאעהט רעייז ןיא רָאנ
 זיא ןוא רעטַאעהט םעניילק םענעגייא ןייז ןופ סיורא זיא רעלדא
 -ַאמָאהט ןוא רעלסעק טימ ןעמאזוצ רעטאעהט אילַאהט ןיא ןיירא
 -עג גיטיונ טינ וליפא זיא עיצַאניבמַאק ןימ אזא ייב ןוא ,יקספעש
 ראוטרעּפער ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה ןעמ .רעקיטש עיינ ןייק ןעוו

 ןוא "אירול רעדירבעג יד , קיטש עטלעיּפשעגבא ןא ס'נידרַאג |
 -ַאעהט רעד רעבא .ןערעטש יד ןעשיווצ ןעלָאר יד טלייהטעגנייא
 ןייק טָאה ןעמ ןוא ןערָאװעג לעּפתנ טינ ןופרעד זיא םלוע רעטו

 טָאה םעד ץוח א ,ןעלעטשניירא טפראדעג טינ ךאלקנייב ענירביא

 ןיילק וצ זיא רעטאעהט ןייא ןופ ענהיב א זא ,ןעזיוועגסיורא ּךיז
 גנלעטשרַאפ רעטשרע רעד ייב ןיוש ןוא ,ןערעטש עכילטע ראפ

 ןיא סָאװ ,ענעצס עשיטסירעטקַארַאכ א טלעיּפשעגבא ךיז טָאה

 -עג א זיא ןערָאיטקא ןעשיווצ האנק יד .ןעוועג טינ עסעיּפ רעד זיא
 ךָאנ יז ןיא ןערָאיטקא ערעסערג יד ןעשיווצ ןוא ךאז עכילניואוו
 רעד טימ טכאמעגקעווא ןעטייווצ םעד טָאה רעדעי ,רעפראש לעיפ
 יד טימ ךיז ןעטסעמ וצ טיירג ןעוועג זיא רעלסעק ביוא רָאנ ,דנאה
 ןענעקרענא טלָאװעג טינ ןפוא םושב רע טָאה ,ן'רעלדא טימ תוחכ
 -רָאפ רעד יו ךינ יוזא ,רָאיטקא ןעטוג א ראפ ן'יקספעשאמָאהט
 ףיורא ןענייז ןרעטש יירד עלא ןוא ןעביוהעניוא ךיז טָאה גנאה
 -ספעשאמָאהט ןעמירקכַאנ ןעמונעג רעלסעק טָאה ,ענהיב רעד ףיוא

 סיורא זיא רע ןוא טכַאמענ זעוורענ ןעטצעל םעד טָאה סָאד .ן'יק

 ןיא ןוא אירול הילדנ ןופ לָאר יד טלעיּפשעג טָאה רע .םילכ יד ןופ
 סעכ ראפ ןיוש רע טָאה ,רעלעט א ןעכערבוצ טפראדעג ענעצכ רעד
 ךיז טָאה ןוא ןעגיוושעג טינ טָאה רעלסעק ,רעלעט ייווצ ןעכַארבוצ
 -ַאוועג ןעלעפעג השעמ יד זיא םלוע םעד ,רעלעט יד וצ ןעמונעג ךיוא
 דבכמ םהיא ןיא ןעמ זא ,ןעסיוטשעגנָא ךיז טָאה רע תמחמ טינ ,ןער
 זיא םהיא רָאנ ,ןיינ ,טמוקעג טָאה םהיא יו ,ןעלעיּפש רחעמ טימ
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 רע ןוא ,רעלעט ןעכערב ןופ טקא רעד ןערָאװעג ןעלעפעג טושפ

 "דא ראפ לעיפוצ ןעוועג ןיוש זיא סָאד .טרידָאלּפא םעראוו טָאה

 ,ןעגיהור ,ןעליטש א ןופ לָאר יד טלעיּפשעג טָאה רע םגה ןוא ן'רעל

 רעלעט יד וצ ןָאהטעגנ םהענ א ךיוא ךיז רע טָאה ,בר ןעני'דובכב

 .ןעדייב ייז ןופ רהעמ ןעכָארבוצ טָאה ןוא

 יַאניבמַאק יד ןוא ןַאזעס םעד טּפעלשעגכרוד םיוק ןעבָאה ייז

 ןייטשלעדע טימ ןעמאזוצ טָאה רעלדא .ןערָאװעג ןעלאפוצ זיא עיצ

 ןערָאװעג ןענייז ייז ןוא רעטאעהט רָאזדניװ ןעסיורג םעד ןעמונעג

 ןענייז יקספעשַאמַאהט ןוא רעלסעק םגה ןוא ,ןערָאטקעריד יד

 -ָאועג טכאמענבַא זיא ,רעטאעהט ןעגיבלעז םעד ןיא ןיירא ךיוא

 יוזא ןוא ,ןעלעיּפש טינ ןעמאזוצ עלא ייז ןעלָאז רהעמ זא ,ןער

 -רעפ ןעוועג טינ עיצקעריד רעד ןיא ןענייז ייווצ עטצעל יד יוװ

 .ןיא סע יװ ןיוש ךיז טעװ ןעמ זא ,טפַאהעג ןעמ טָאה ,ןעטָארט

 ןופ קיטש ןעטשרע םעד ייב ןיוש רָאנ .ןעלָאר יד טימ ןעלייהטוצ

 הצע ןיא ,המכח ןיא זא ,ןעזיוועגסיורא ךיז טָאה ןָאזיס ןעיינ םעד

 ,רעטאעהט ןייא ןיא ןערָאיטקא עסיורג עכילטע דגנ הנובת ןיאו

 רַאזדניװ ןופ סיורא ןעכַאװ רַאּפ עטשרע יד ךָאנ זיא רעלסעק ןוא

 ,אילאהט ןיא ןיירא קירוצ ןוא

 ןערהַאי עגנאל ןופ ךשמ א ךרוד ןעבילבעג סָאד זיא יוזא ןוא

 רעטאעהט ןייא ןופ ןערָאיטקא ערעסערג יד ןופ סינעפראוו יד ןוא

 ראפ .טרעהעגפיוא רענינעוו רעדָא רהעמ טָאה ןעטייווצ םעד ןיא

 ןיא ן'רעלדא טימ ןעביילב וצ גנירג ןעוועג זיא ן'יקספעשאמַאהט

 -עג ןוא טנעקרענא טייקסיורג ןייז טָאה רע ?ייוו ,רעטאעהט ןייא

 ןעלעיּפש ןוא םהיא טימ ןעמאזוצ ןייז וצ דובכ א ראפ טנעכעדי

 -נואוועג יװ ןעוועג סָאד זיא ן'רעלדא ראפ ןוא .ןעלַאר טּפױה יד

 ןעכאמוצסיורא טייקכילגעמ יד ןעבענעג םהיא טָאה סָאד ?ייוו ,ןעש

 יד ןעוועג ץלא ךָאנ ןענייז עכלעוו ,רעקיטש עניליב יד ןופ ּךיִז

 סלא עיצַאטוּפער יד ןערילרעפ וצ טינ ןוא הרוחס עטסראבננאג

 "יורג א ןופ רָאטקעריד סלא .עמארד רערעסעב רעד ןופ רעלעיּפש

 ,עסַאק רעד ראפ טגרַָאזעג ץלא ןופ רהעמ רע טָאה רעטאעהט ןעס

 ,טגייצרעביא ןעוועג ןעמ זיא ןעזיירק-רעטאעהט יד ןיא יו יוזא ןוא

 .רע טָאה ,רעקיטש-עקסנאגאלאב ןופ ןעכאמ רָאנ ןעמ ןעק דלעג זא
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 טָאה טנעקעג טָאה רע טייוו יו רָאנ ,ןַא ןעביוא םעד ןעבענענבָא ייז

 -ענניא ןייז ןעוועג ?חומ לָאר טּפיוה יד ןעלעיּפש ןופ דובכ םעד רע

 טינ ,ןעזייוורעד וצ גנירג ןעוועגנ םהיא זיא סָאד ןוא ,ענעלַאק ןער

 רע סָאװ ראפרעד יוװ ,רָאטקעריד ןעוועג זיא רע סָאװ ראפרעד יוזא

 : ,רעגניז ןייק ןעוועג טינ זיא

 ןופ ךיז ןעכאמוצסיורא ןעגנולעג טינ םהיא זיא ןעצנאג ןיא |

 םעד ןופ ךיש יד ןיא ןיירא טפָא טערט רע ןוא ,ןעלָאר עשיצַאיַאּפ

 טליש רע םגה ןוא ,םלוע ן'ראפ שירַאנ ךיז טכאמ ןוא רעקימָאק
 טינ ןעלָאר עקצאיאּפ יד ןופ ךיז רע ןעק ,ןערָאטױא יד ייברעד

 ,טימרעד טייצ וצ טייצ ןופ ךיז רע טסיירט ראפרעד רָאנ .ןענַאזבא

 ןיילא טלעיּפש ןוא עסעיּפ ערעסעב א ףיוא לָאמא טרהיפ רע סָאװ

 ןעצנאג ןיא טינ ךָאנ ךיז טָאה רע זא ,טזייוו ןוא ,לָארטּפױה יד

 יוזא ןוא .עמארד רערעסעב רעד וצ ןעקור ן'טימ ןַאהטענ רהעק ַא

 ןיא ,רעטאעהט םעד ןופ קיטקַאט יד ןערָאװעג רעטעּפש סָאד זיא

 רעד .יקספעשַאמָאהט טימ ןעמאזוצ ןענַאטשענ זיא רעלדא ןעכלעוו

 ,רעקיטש עשערַאנ יד טלעיּפשענ ןָאזעס ןעצנאגנ םעד טָאה רעטצעל

 -עב א טרהיפענפיוא הטימש א ןיא לָאמא טָאה רעטשרע רעד ןוא

 ערעייז ןעשיווצ הציחמ יד זיא רעטייוו סָאװ ןוא ,עסעיּפ ערעס

 רַאיטקא ןייא ןופ תוכייש יד ןוא רעסערנ ץלא ןערָאװעג רעקיטש

 ,רעגינעוו ץלא רעקיטש סנעטייווצ םוצ
 רעטאעהט אילאהט ןיא ןעבילבעג גנאלנערהָאי זיא רעלסעק

 -ייא ןערָאװעג ןעטרָאד ןיא רע ןוא ןעמונעג טינ גנאל טָאה סע ןוא

 -עוו ףיוא טאהעג טינ טָאה רע יו יוזא .ןערָאטקעריד יד ןופ רענ

 רעקיטש עשעראנ יד ןופ ןעלָאר טּפיוה יד ןעפראוואוצפיורא ןעמ

 -עג קזוח ענהיב רעד ףיוא טָאה ןוא טלעיּפשעג ןיילא ייז רע טָאה

 םהיא טימ ןעמאזוצ .םוקילבוּפ םעד ןופ ןוא רעביירש יד ןופ טכאמ

 טנעכעררעפ ןעוועג טלַאמעד זיא רעכלעוו ,ןאמנייפ טלעיּפשעג טָאה

 ןעועג זיא רעטצעל רעד םנה ,ןערָאיטקא ערעסערג יד ןעשיווצ

 גידכעלייק וצ ןעוועג רעבא רע זיא ,םהיא טימ ןערהָאי ענייא ןיא

 יד ןעוועג ייז ןענייז טייצ רענעי ןיא ןוא ןעלָאר עגנוי ןעלעיּפש וצ

 ןעלעיּפש וצ ייז ראפ טכאמעג ךילנעמ טָאה סָאד ןוא ןעלַאר טּפיױה
 ראפ רעקיטש ןעבירשעג ךיוא ןאמנייפ טָאה םעד ץוח א .ןעמאזוצ
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 "םעק ןעבעגוצכַאנ ןעדעירפוצ ןעוועג זיא רע ןוא רעטאעהט ןייז

 רע יבא ,ןעלעיּפש םוצ ןעוועג ענונ ןענייז סָאװ ,ןעכאז ןיא ן'רעל

 ס'נאמנייפ טינ ןעוו .ןעסעיּפ ענענייא ענייז ןערהיפפיוא ןענעק לָאז

 סלא טכאמעג ךילגעמנוא םהיא טָאה סָאװ ,טייקגידכעלייק ענירביא

 יד טימ ןעדנוברעפ ּךיז רעלסעק טייצ רעד טימ טלָאװ ,רעבָאהבעיל

 טרַאס ןעטלא םעד ייב ןעבילבעג טלָאװ ןאמנייפ ןוא ןעסעיּפ ערעסעב

 ןעלָאר-טּפיױה יד טלעיּפשעג רעלסעק טָאה רעבא יוזא ,רעקיטש

 ץלא ךיז רע טָאה רעטייוו סָאװ ןוא ,ןעסעיּפ ןעטרַאס ערייב ןיא

 .עמארד רערעסעב רעד טימ ןעדנוברעפ רהעמ ןוא רהעמ

 רעד ןופ טרעטייוורעד ןעוועג טייצ עצנאג יד זיא שטיוועקייש

 "עג ,רעטאעהט רעניילק רעד זא ,ןהעזרעד טָאה רע ןעוו ןוא ,ענהיב

 ּךיז רע טָאה ,גידעל ןעבילבעג זיא ,זיוה ערעּפָא אינעמור רענעזעוו

 -רוא ןא טאהעג טָאה רעכלעוו ,אקסעלונאמ טימ טדערעגנעמאזוצ

 טָאה סָאװ ,קיטקַאט רעיינ רעד טימ ןעדעידפוצנוא ןייז וצ ךאז

 ערייב ןענייז ייז ןוא ,דנורגרעטניה םוצ טּפוטשרעפ רעקימָאק יד

 א ןעבירשעגנַא טָאה שטיוועקייש ,ןערָאטקעריד סלא ןיהא ןיירא

 סָאד ןוא ,רעקימָאק א ןופ ןעוועגנ זיא לָאר טּפיױה יד ואוו ,קיטש

 קירוצ ןעניוועג וצ .גנונפאה יד אקסעלוגאמ ייב ןעפורעגסיורא טָאה

 זא ,רעקיגארט יד ןעזייוו וצ ןוא ענהיב רעד ףיוא ןָא ןעכיוא םעד

 "עג טָאה קיטש סָאד .רעטאעהט ןיא הרוכב יד טינ ךָאנ ןעבָאה ייז

 ןעמונעגסיוא קראטש טָאה סע ןוא ,"רעטייווצ רעד ןמה; ןעסייה

 אקסעלונאמ ןוא שטיוועקייש ןופ ןָאיצקעריד יד רָאנ ,םלוע םייב

 םינ ךיז טָאה רעטאעהט ןופ דָאר יד .טרעיודעג טינ גנאפ טָאה

 ַאזַא ןּופ וליפא ,רעקימָאק יד ןופ טייצ יד ,קירוצ ןעּפוטש טזָאלעג

 ןוא רעבירא ןיוש זיא אקסעלונאמ יווװ רעקימָאק םענעטנאילירב

 טרָאס םענעי וצ טרהיפענ טינ טָאה ענהיב רעד ןופ גנוטכיר יד

 .ןעפאשעג טָאה שטיוועקייש סָאו ,רעקיטש

 ענהיב רעד ףיוא עיצולָאװער יד סָאװ טייצ רעצנאג רעד ךרוד

 "אעהט ןופ טרעטייוורעד ןעוועג ןיצּפיל יורפ זיא ,ןעגנאגעגנַא זיא

 רעכילגעט א ןופ רעבעגסיורא ןא ראפ טאהעג הנותח טָאה יז .רעט

 רהעז ןעוועג טלָאמעד ןענייז ןעגנוטייצ עשידיא םגה ןוא ,גנוטייצ
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 זַא ,אזַא ןערָאװעג ךָאד עגאל רהיא זיא ,דנַאטשוצ ןעמירַא ןַא ןיא

 רעד טימ ,רעטאעהט םעד ןופ גיננעהבא ןייז טפראדענ טינ טָאה יז

 ךָאו א ףיוא ןעמהענ וצ ןעננולעג רהיא זיא ןאמ רהיא ןופ ףליה

 יז יו ,ןעסעיּפ עכלעזא ןערהיפפיוא ןוא רעטאעהט א ייווצ וצ

 "ענ םעד טימ ןענעכער ךיז גידנעפרַאד טינ ,טלַאװעג טָאה ןיילא
 זיא ןידרָאג יו יוזא .עסַאק רעד טימ ןוא םוקילבוּפ םעד ןופ קאמש

 -עב א ןעפאש טנעקעג טָאה סָאװ ,רעביירש רעגיצנייא רעד ןעוועג
 א ןופ עיצַאטוּפער יד ןעכאמ טנעקעג טָאה סָאװ ןוא עסעיּפ ערעס

 טייצ וצ טייצ זופ ןערהיפוצפיוא ןעביוהעגנָא יז טָאה ,רעלעיּפשיוש

 רָאנ ,ןעסעיּפ ךס ןייק ןעלעטש טנַאקעג טינ טָאה יז .ןעמארד ענייז

 -רָארעסיוא רהיא קנאד א ,טייקכילגעמ יד טאהעג יז טָאה ראפרעד

 ןַא ,ראלוּפָאּפ יוזא ןעסעיּפ ענינעוו יד ןעכאמ וצ ,ענאל רעכילטנעד-

 -כעלסיב .טיײקמַאזקרעמפיוא סנעמעלא ןעניוצעגנ ךיז וצ ןעבָאה יז

 ראוטרעּפער םעניילק א טפאשעגנייא ךיז יז טָאה זייווכעלסיב ,זייוו

 ןיא ןעמָאנ רהיא רעגיטייזנעגעג א ןעוועג זיא סניוועג רעד ןוא

 -רָאנ ראפ ןוא עמארד רעשינידרַאג רעד טימ ןערָאװעג ןעדנוברעפ

 ןייז ןופ עכַאּפע עניטכיוו עמאס יד ןעביוהעגנַא ךיז טָאה ןעניד

 | .ןעפַאש

 -עגנייא טינ ּךָאנ עמארד ערעסעב יד ךיז טָאה לייוורעד רָאנ
 טָאה ,עסעיּפ עטוג א ןעלעטש וצ ןוא ענהיב רעד ףיוא טלעצרָאװ
 רלעג ןייק .,עסַאק רעד ןופ ןעסערעטניא יד ןייז וצ בירקמ ןעסייהעג

 טָאה ןעגינגרעפ אזא ןוא טראוורע טינ קיטש אזא ןופ ןעמ טָאה

 ןערָאיטקא ערעסעב יד רָאנ ,הטימש א ןיא לָאמא טביולרע ּךיִז ןעמ

 רָאנ ןעמ ןעק ןעלעיּפש זא ,ןייזטסואוועב םוצ ןעמוקעג ןיוש ןענַייז

 טביילב רעקיטש עקסנַאגַאלַאב יד ןיא תעשב ,עמארד רערעסעב א ןוא
 -עגוצ ןעבָאה סָאװ ,ןערָאטיױא יד ןופ קזוח רעד .ןעװעצַאיַאּפ וצ ךָאנ
 -יירש יד רָאנ ,ןעסקַאװעג זיא ,רעקיטש עקסנַאגַאלַאב יד טלעטש

 המוקת ןייק ?ייורעד ְּךָאנ ןעבָאה ןעסעיּפ ערעסעב יד ןופ רעב

 דנורגרעטניה םוצ ןערָאװעג טּפוטשרעפ זיא ןידרָאנ .ןענופעג טינ

 יו יוזא ןוא ענהיב רעד ףיוא ןהעזעג ןעטלעז םהיא טָאה ןעמ ןוא

 -נעט עלאקידאר ייווצ טנַאמרעּפ קרָאי וינ ןיוש טָאה טייצ רעד ןיא

 -ראטימ רענידנעטש סלא ןעטארטעגניירא רע זיא ,ןעגנוטייצ עכיק
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 -רא ,סעיינ ןעבירשעג ןעטרָאד טָאה ןוא "סטרעוורַאפ , ןיא רעטייב

 .ךָאו א ראלַאד ףלעווצ רעדָא ןהעצ ראפ ןעציקס ,ןעלקיט

 ןערָאװעג טכארטעב ךָאנ ןיא עסעיּפ ערעסעכ יד ביוא רָאנ

 ,ןעמָאנ א ןענואוועג ןיוש יז טָאה ,ענהיב רעד ףיוא דניקפיטש סלא
 -יטש טרָאס רעדנא םעד ןעכַארּפשרעּפ טינ סטוג ןייק טָאה סָאװ

 טָאה סָאד ןוא עסעיּפ-ןערהע ןערָאװעג זיא ןעמָאנ רעיינ רהיא ,רעק

 דובכ ןעפַאשרעפ ךיז ןעק רעטאעהט א זא ,לעיפ יוזא טיידעב
 -עיּפשיוש רעד ןעק ןיילא רהיא ןופ ןוא עמארה רערעסעב רעד טימ
 רהעמ רעבא ,ןעלעיּפש ןייז ראפ ץנארק-רעברָאל א ןעטראוורע רעל
 טיורב ןעבָאה ליוו רָאיטקא ןא ןעוו .ןעבעג טינ יז ןעק סָאד יו
 עכלעוו ,רעקיטש עניליב יד וצ ןעמוקנָא רע זומ ,ןעלעיּפש ןייז ןופ

 .ןעסעיּפ-טיורב ןופ ןעמָאנ םעד ןעגָארקעג ראפרעד ןעבָאה

 רעדעי סָאװ טכאמעג רָאלק ךיז ןעבָאה ןערָאיטקא יד ןעוו ןוא
 זא ,סולש א וצ ןעמוקעג ייז ןענייז ןעגנערב ייז ,עק עסעיּפ טרָאס

 לָאז הסנכה עסיורגנ ןייק ןעטראוורע טינ ןעק רעטאעהט א רַאנ ןעוו

 ,טנאקעב ןעוועג זיא ,?שמל ,יוזא .עסעיּפ ערעסעב א ןעלעטש ןעמ
 טינ ןעגנערב ןַאזעס םעד ןופ ןעכאוו עטצעל יד ןוא עטשרע יד זא

 .ערעגַאמ א רהעז זיא עסאק רעד ןיא עמהאננייא יד ןוא דלעג ןייק
 טימ ןעדנוברעפ ןעוועג ןענייז ייז ןעוו ,רעביירש עטריטנעטַאּפ יד

 קיטש א ערעייז זא ,ןעזָאלרעד טינ לָאמ ןייק ןעבָאה רעטאעהט ַא

 -עגנָא ךיִז טָאה ןַאזעס רע'תמא רעד רעדייא ןערהיפפיוא ןעמ לָאז

 יד טינ ךיוא ןוא תוכס ראפ ןעכָאװ רָאּפ יד טסייה סָאד ,ןעציוה

 -נָאמרעד יד ןיא זא ,טסואוועג ןעבַאה יז .חסּפ ךָאנ ןעכאוו עכילטע
 -רעפ ןעבָאה ייז ןוא ןעמהענסיוא טינ קיטש ןייק ןעק ןעטייצ עט
 -אפרעפ סלא עיצַאטוּפער א ךיז ןעכאמ וצ רעביירש עגיטייז ןענוג
 ןערָאיטקא ערעסערנ יד ןיוש ןעבָאה טציא .רעקיטשדליּפמ ןופ סרעס

 לב5 ןעמ לָאז ןַאזעס ןופ ףוס םייב ןוא ןָאזעס ן'ראפ זא ,ןהעזעג

 טינ דלעג ןייק ןעק ןעמ זא .עמארד ערעסעב יד ןעלעיּפש תוחּפה

 א ןערָאװעג ןיא סע ןוא .דובכ ןעבָאה שטָאכ ןעמ לָאז ,ןעטראוורע

 ןַאזעס םעד ןופ זָאלסיוא ןוא ביֹוהנֶא רעד זא ,רעטאעהט ןיא נהנמ

 .ןעסעיּפ ערעסעב יד טימ ןייז לָאז

 .עסעיּפ-ןערהע רעד ראפ ןורסח א ןוא הלעמ א ןעוועג זיא סָאד
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 טינ קיטש אזא וצ טָאה ןרעטש רעד סָאװ ןעוועג זיא הלעמ יד
 טראוורע ייס יו ייס .ןעננורעדַאפ עגירביא ןייק טלעטשענסיורא

 רהעז טינ טכאמ סע ןוא עסעיּפ אזא ןופ ןעקילג ןייק טינ ןעמ

 -עטיל סָאװ ,טרהעקרעפ .ענעקורט א רָאנ זיא יז ןליפא ביוא ,סיוא
 -רעפ רַאנ .ןעוועג רעסעב ץלא זיא ןעוועג זיא עסעיּפ אזא רעשיראר

 סָאװ ,אזא ןייז טפראדעב טָאה טייקשירארעטיל יד ,ךיז טהעטש

 -יירש ןרעסעב םעד ןעבענענ טָאה סָאד .,ןעפיירנעב לָאז ןרעטש רעד

 -עדָאפ עלעיצעּפס יד גיוא ןופ ןעזָאלוצסיורא טייקכילנעמ יד רעב

 רענייא יו רהעמ ןעביירש ןוא רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ ןעגנור

 ןענייז טייז רעטייווצ רעד ןופ רָאנ .ןענַאטשרעּפ ןוא טלהיפעגנ טָאה

 ןערָאװעג טּפשמ'רעפ ןָא ביױהנַא ןופ ןיוש רעקיטש עכלעזא עלא

 -ענ טקרַאטשרעפ זיא רעביירש ערעסעב יד ייב ןוא לאפכרוד א וצ

 .ןייק ןעטראוורע טינ ןעמ ןעק ייז ןופ זא ,עיצַאטוּפער יד ןערָאװ

 .ןעסעיּפ-טיורב

 בקעי טאהענ טָאה ןָאזעפ ףוס ןוא ביֹוהנֶא םעד ףיוא הקזח יד

 ןעבילבעג זיא םהיא סָאװ ;עצנאג ןיא ןעוועג זיא סָאד ןוא ןידרָאג

 טציא רָאנ .ענהיב רעד ףיוא טייקניטעהט רענידרעהירפ ןייז ןופ

 ןופ רלעפ ן'פיוא תושדח םינּפ ןעזייוו וצ ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה

 -דער רעלַאקידַאר רענעהעזעגנא ןא ,ץאק .מ .עמארד רערעסעב רעד
 ,'רעלדא ראפ עסעיּפ א טריטּפָאדא טָאה .טסילאנרושז ןוא רענ

 יצ ,העד רעד טימ ךיז גָאלש ךיא .,ןעלאפענכרוד ךיילג זיא יז רָאנ

 ,רעביירשנעמארד סלא טויבעד םענענייא ןיימ ןענַאמרעד ךיא לָאז

 טנעוועב ךאזרוא עגיטייז א רָאנ ,טכאמעג טלָאמער בָאה ךיא סָאװ

 ןעטשרע ןיימ ןופ ןעמָאנ רעד זיא ךאזרוא יד ןוא ,ןָאהט וצ ךימ

 ןעמ טָאה ,ןעבירשעגנַא טלָאמעד בָאה ךיא סָאװ עסעיפ יד .קיטש

 ייב ."ל'תיבה לעב רענליוו רעד, ןעבעגעג ןעמַאנ א רעטאעהט ןיא |

 -הֶאי לעיפ טימ יוװ יוזא ןוא ,ןעמָאנ רעדנא ןא טאהעג יז טָאה רימ

 קיטש א ןעבירשעגנָא ךיוא ןייטשנרא קראמ טָאה רעטעּפש ןער

 וצ םאזקרעמפיוא גיטיונ ראפ ךיא ןיפענ ,ןעמָאנ ןעניבלעז ן'טימ

 ,ןָאהט וצ טאהעג טינ רָאג רעניימ טימ טָאה עסעיּפ ןייז זא ,ןעכַאמ

 /ײֿפעב רענליוו, רעד טרירוניפ טינ רָאג טָאה עסעיּפ ןיימ ןיא ל?ייוו

 עמארד עטשרע ןייז ןעבירשעגנַא טָאה ןירבאק ןָאעל ."?'תיבה
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 ךיז לָאז רע ,ןעהטארעג םהחיא ןעמ טָאה רעטאעהט ןיא ןוא "אנימ,
 רעד וצ טנעלענוצ דנאה ןייז טָאה רעכלעוו ,ןידרַאג בקעי וצ ןעדנעוו
 -עהט רָאזדניוװ ןיא ןערָאװעגנ טרהיפעגפיוא דלאב זיא יז ןוא עסעיפ
 ,ן'רעלדא בקעי ןופ רעטא

 רעד ייב טריסאּפ טָאה טנעדיצניא רעשיטסירעטקאראכ ַא
 -ןָארּפ יד ףיוא ןוא ןעשיפַא יד ףיוא .,"אנימ , ןופ גנורהיפפיוא

 ןופ ןעמָאנ רעד רעסאפרעפ סלא ןערָאװעג ןעבענעגנָא זיא ןעמאר

 -עג טזָאלעגס וא ןיטולחל ןיא ןעמָאנ ס'נירבאק ןוא ןידרָאג בקעי
 ,דנאה א טנעלענוצ "אנימ , ֹוצ טָאה ןידרָאג בקעי בוא .ןערָאװ
 םהיא לָאז סָאװ ,אזא ןעוועג טינ ייברעד טייברא ןייז רעבא זיא
 -נֶא ןע'נירבָאק טָאה רע .ילש הלכ ןופ עיזנעטערּפ א וצ ןעגיטכערעב
 םעד ןיא ןערענייפרעפ וצ סָאוו ,ןרעסעברעפ וצ סָאװ ,ןעזיוועג
 רעד ןוא .טקא ןעטרעיפ םעד ןעבירשעגוצ ןיילא טָאה ןוא קיטש
 ןַא ראפ ןעקעלּפטנא וצ טגַאזענבָא טינ ךיז טָאה ןידרַאנ זא ,טקאפ
 םהיא ןעפלַאהעגנ ןוא יירעביירשנעמארד ןופ תודוס יד רענגאפנַא
 זַא ,טינ ןפוא םושב טזייוו ,ענחיב רעד ףיוא קיטש ןייַז ןעלעטש וצ
 .רעסאפרעפ ןעדמערפ א ןופ ?ייהט א ןעמהענרעפ ןעלעוו לָאז רע
 טינ רעטאעהט רעד טָאה סָאד זא ,ןהעטשרעפ רעביראד ףראד ןעמ
 ןַא ןופ ןעמַאנ םעד םארגָארּפ ןוא עשיפַא רעד ףיוא ןעבָאה טלָאװעג
 םעיינ א וצ טאהעג טינ יורטוצ ןייק םָאה רָאיטקא רעד .רעננאפנָא
 -על יד טנאקעב ןעוועג ןיֹוש זיא ןירבָאק ןעמָאנ רעד םגה ,רעביירש
 ןייז ףיוא ןוא ,אקירעמא ןיא רוטארעטיל רערעסעב רעד ןופ רעז

 .ןעלעטש טנעקעג טינ רע טָאה תוניבמ רענעגייא
 .ענחיב רעשידיא רעד ןופ ענאל ענירעיורט יד טזייוו סָאד ןוא

 -אּפ ןעוועג ןענייז ןערָאיטקא יד ןופ עיצולָאװער רעטצעל רעד זיב
 ןעגערפנָא טפראדעג טינ ןעבָאה עכלעוו ,רעכאמנעמארד עטריטנעט
 -ירשעג ןעבָאה ייז .עינאּפמָאק רעד ןופ תוניבמ יד ןערעהסיוא ןוא
 ,ןעזיוועג טָאה טַאטלוזער רעד ןוא ןענַאטשרעפ ןעבָאה ייז יװ ןעב
 רעד ּךָאנ .טינ יצ ןעדעירפוצ ןייז ייז טימ לָאז עינַאּפמָאק יד יצ
 -ַאֹּפ אזא ןיא ןערָאװעג טלעטשעג ןערָאיטקא יד ןענייז עיצולָאװער
 רָאנ ןוא ןעסעיּפ רעביא העד עצנאג יד טאהעג ןעבָאה ייז זא ,עיציז
 -עג טריקַארברעפ רעדָא ןעמונעגנָא ייז ןענייז תוניבמ רעייז ףיוא
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 ףיוא טריזאב ךיז טָאה טנַאמרעּפ ןעבָאה ייז סָאװ תוניבמ יד .ןערָאװ

 -היפ טזומענ טָאה סָאד .ענהיב רעד ןופ ןרעטסומ עגידרעהירפ יד

 ,טייקבילנהע עסיוועג א ןעבָאה ןעלָאז רעקיטש יד זא ,וצרעד ןער

 םענעמונעגנָא םעד ןופ ןעטָארטענבָא קיטש עיינ א זיא םיוק לייוו

 רָאנ .טאהענ טינ יורטוצ ןייק םהיא וצ ןיוש ןעמ טָאה ,רעטסומ

 יד יז טָאה ,ןעניוא יד ראפ רעטסומ ןעגידנעטש א טימ ןיוש וליפא

 ענידעבעל א ןיא ענהיב א ?ייוו ,טרהיפענקעווא טינ טייוו תוניבמ

 אצוי ?עוּפ רעד ןוא .ּךדיז טייב םלוע םייב קאמשענ רעד ןוא ךאז

 ,ןעמריפ ןעבילבעג ןענייז רעטאעהט םייב ןא ,ןעוועג ןיא ןופרעד

 םעד טָאה ןעמ ןעוו .טזָאלרעפ ךיז טָאה רָאיטקא רעד עכלעוו ףיוא

 קוק א ךאז עטשרע יד רע טָאה קיטש עיינ א טכארבעג רָאיטקא

 -סיורַא רע טָאה ,עטנַאקעב א ןעוועג יז זיא .עמריפ רעד ףיוא ןָאהטעג

 ןעוועג רעסאפרעפ רעד ןיא רעבא םיוק ,רהיא וצ יורטוצ ןעזיוועג
 -ענבָא םהיא ןופ ךיז רע טָאה ,ענהיב רעד ףיוא רעטנאקעבנוא ןַא

 -יירש עטוג גינעוו יוזא סָאװ ראפ ,ךאזרוא יד זיא סָאד ןוא .טרהעק

 .ענהיב רעד וצ ןעטָארטענוצ ןענייז רעב

 רהָאי ןעדעי טימ ןיא רעביירש עטריטנעטַאּפ יד ןופ ענאל יד

 טוג יויא ןיוש טָאה עמריפ רעייז ,רעגרע ןוא רענרע ץלא ןערָאװעג

 ןופ ןערָאװעג טּפוטשעגרעטנורא טעמכ זיא רענייטאל .טצאלּפעג יו

 -ייז .תוחכ עטצעל יד טימ טפמעקעג טָאה שטיוורוה ןוא ענהיב רעד

 רע ביוא ןוא ,ןרעדנא ן'כָאנ סנייא ןעלאפעג ןענייז רעקיטש ענ

 "רע ענידרעהירפ יד ןופ תוכז ן'טימ ןעטלאהענ טציא זיב ךיז טָאה

 -סיוא טָאה סע .ןענַאטשעניײב טינ רהעמ ןיוש םהיא רע זיא ,ןענלָאפ
 -עהט םעד ןופ קפוד םעד ןערָאלרעפ טָאה שטיוורוה יוװ יוזא ,ןהעזעג
 טייצ רעד ןיא .ןעּפַאטנא םינ רחעמ םהיא ןעק ןוא רעהעג רעטא
 -ענפיוא טָאה רע סָאװ קיטש עיינ א זא ,טריסאּפ ןעטלעז טינ טָאה
 םייב .הרובק רעד וצ ןהעג תבש ןיוש לָאז ,דנעבא גאטיירפ טרחהיפ
 -ונַאל רעד ראפ טמוק סָאד זא ,ןעפירגעב טינ ןעמ טָאה רעטאעהט
 ןעלאפ טייצ אזא ןיא ןוא עכַאּפע-סגנאגרעביא ןא ןופ טקא רעמאז
 -רע ייס ,ערעסעב ייס ,עשיראנ ייס ,ענולק ייס ,רעקיטש יילרעלא
 ןוא ,ןערָאטיוא ייווצ יד ףיוא ןעפרָאװעג דלוש יד טָאה ןעמ .ערעג
 ןעגיבלעז םעד ןעהעג לָאז שטיוורוה זא ,ןעטלאהעג ןיוש טָאה סע
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 טייצ רעניבלעז רעד ןיא רָאנ ,רענייטאל ענעלַאק ןייז סָאװ ,געוו
 אילאהט ןיא גנע טלהיפרעד ךיוא ענייה רָאטקעריד רעד ךיז טָאה

 -סעק ,שטיוורוה טימ ןעמאזוצ ןענַאטשענ ןיא רע ואוו ,רעטאעהט

 טימ ןעמהענוצרעביא ןעסַאלשעב טָאה רע ןוא ,ןאמנייפ ןוא רעל

 -דא ןענייז רהָאי םענעי ןיא .רעטאעהט רָאזדניװ םעד ז'שטיוורוה

 רעטאעהט ןעניזַאד םעד ןופ ןעטַארטענסיױרא ןייטשלעדע ןוא רעכ

 -עהט סלּפיּפ םענהעש ןוא ןעסיורג םעד ןעמונעגרעביא ןעבָאה ןוא

 עניליב ראפ ןעבעגעגבָא ןעוועג רהַאי םעד זיב זיא רעכלעוו ,רעטא

 טלאהנַא סעשטיוורוה טרעגנעלרעפ טָאה סָאד .רעקיטש עשילננע

 רהעמס םהיא ראפ זיא ןעטרָאד ןעוו ,טייצ א ןיא רעטאעהט םייב

 : .ןעבילבעג טינ ץאלּפ ןייק

 -ירפ יד ןופ עיציזַאּפ יד ןערָאװעג זיא סע רענידלעקַאש סָאוװ

 ףיז טָאה רעטיירב ץלא ,רעכאמנעמארד עטריטנעטַאּפ ענידרעה
 זיא ןירבָאק .תוחכ עיינ ראפ רעטאעהט םעד ןופ ריהט יד טנעפעעג

 טסיא, ןייז טימ ןעטָארטעגסיױרא "אנימ ,, ךָאנ רהָאי ןעטייווצ ן'פיואי
 -ענ א ןערָאװעג זיא רעטאעהט םייב ץאלּפ ןייז ןוא "אטעהנ דייס

 רָאיטקַא רעדנעטיידעבנוא ןא ,יקסוװערַאמַָאלַאז קחצי .רעטרעכיז

 -יטראמ ןעשידיא, ןייז טימ ןעזיוועב ךיז טָאה ץניווארּפ רעד ןופ

 -ארדַאלעמ ןעטנאקעב םעד ךָאנ ןעבירשעג ,"רוחב הבישי רעדָא רער

 -עהט ןיא עפש סיורג טכארבעג טָאה ק טש סָאד ןוא טינש ןעשיטַאמ

 סע טָאה יקספעשאמָאהט סָאװ ,ןָאזעס םעד ןיא רָאנ טינ רעטַא
 -עס ןעטייווצ םעד ףיוא רָאנ ,רעטאעהט רָאזדניװ ןיא טרהיפעגפיוא

 ןעסעיּפ עכילטע טריטּפאדא טלַאמעד טָאה ץאק .מ .םלּפיּפ ןיא ןָאז -
 ןוא ,"טאכיק ןָאד רעשידיא רעד, ןעוועגנ זיא ייז ןופ עטסעב יד ןוא

 עלא ראפ רעקיטש שביה טרעפילענ טייצ עצרוק א טָאה ןילאמרעה
 -ָאזעס רַאֹּפ א לכה דךס טרעיודעג טָאה הכולמ ןייז רָאנ ,סרעטאעהט

 ךיִז טָאה רע יו ,טקרעמעבנוא יוזא ןעדנואוושרעפ זיא רע ןוא ןענ

 ,ןיביל .ז ןעזיוועב ךיוא ךיז טָאה דלאב ןוא .טקרעמעבנוא ןעזיוועב

 -יירק עלאקידאר יד ןיא טכאמענ ןעמָאנ א ןיוש ךיז טָאה רעכלעוו

 .אקירעמא ןיא ןעבעל ןעשידיא ןופ רעביירשנעציקס סלא ןעז



 ,לעטיּפַאק רעטעביז

 ,ןעינעמור ןוא ןעיצילאנ ןיא רעטאעהט

 "ר רעביא טרעדיאוועגמודא ןעבָאה סָאװ סעינאּפמַאק עלַא

 ןעיצילאנ ןיא טפאכענניירא טייצ וצ טייצ ןופ ךיז ןעבָאה ןעינעמ

 -בא יד ןופ בױהנָא ןיא ןוא ,ןעננולעטשרָאפ ןעטרַאד ןעבענעגנ ןוא

 -מָאק ערעדנוזעב טעדנירנעג ןעיצילאנ ןיא ךיז ןעבָאה ןערהָאי רעגיצ

 -עיּפש טנעקעג טינ עיסעצנַאק א ןהָא ןעמ טָאה ןעטרַאד .סעינַאּפ
 וצ ךילגעמנוא טינ ביוא ,רעווש ןעוועג זיא עדמערפ ראפ ןוא ןעל

 -ענ ןיא ןעפאשעגלָאו רעסיוועג א .סינביולרע עניטיונ יד ןעגירק

 טָאה תוכז ןעניזָאד םעד ראפ ןוא טאדלַאס רעטנעידעגסיוא ןא ןעוו

 ערענעלק יד רעביא ןערהָאפוצמורא עיסעצנַאק א ןעגירקעג רע
 ,רעשטאקול לאומש ןופ ןענַאטשעב זיא סָאװ עּפורט א טימ טדעטש

 רעלדַא םעס ,ןרָאהנייא ןיליירפ ,שטיווװַארעיימ יורפ ,שטיווַארעיימ

 עניילק א טאהעג רילעוואי ןמלק טָאה רעדיוו .ערעדנא ךָאנ ןוא
 םורא .ןעינעמור ןוא ןעיצילאנ רעביא ןערהָאפעגמורא זיא ןוא עּפורט

 ףיֹוא ןעלעיּפש וצ עיסעצנַאק א ןענירקעג רעלטיירט טָאה 8
 -עד זיא ,לעבָאל יורפ עגיטציא יד ,רעטכאט ןייז ןוא ץניווַארּפ רעד
 ןיא אעמָאלַאק ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ ןעטַארטענפיױא טלָאמ
 ןעוועג ץלא ןענייז סָאד ,שאוי דניק םעד ןופ לָאר רעד ןיא ,"הילתע,

 ןייא ףיוא ןענאטשעג טינ גנאל ןענייז ייז ןוא סעינַאּפמָאק דנו ענ

 ןעליבַאטס א ףיוא עיסעצנַאק א ןעגירק וצ רעטשרע רעד .טרָא
 ,לעּפמיג רעב בקעי ןעוועג זיא גרעבמעל ןיא רעטאעהט

 רעכלעזא סלא ןוא ,ןעדליש ןופ רעלאמ א ןעוועג זיא לעּפמיג
 עניטכיוו אזא ןעגירק וצ גונעג סיורג ןעוועג טינ תוכז ןייז זיא
 א ןופ גנוטיידעב יד טאהעג ךילכעזטאהט טָאה סָאװ ,עיסעצנָאק
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 -ילאנ ןופ ךרכ םעד ןיא רעטאעהט ןעשידיא ףיוא עילָאּפָאנָאמ

 זיא רוחב רעגנוי סלא ןוא םיטש עטונ א טאהעג טָאה לעּפמינ .ןעיצ

 ,רעטאעהט ןעשילױוּפ םעד ןופ רָאכ םעד ןיא ןעטָארטענניירא רע

 רעניזָאד רעד ראפ ןוא .גנאל רהָאי ניצרעיפ ןעבילברעפ זיא רע ואוו

 - טָאה רע .גרענמעל ראפ עיסעצנָאק יד ןעגנירקענ רע טָאה תובישח

 -נא ןיא "רעטאעהט יקסְלָאּפ יקסווָאדישז , ןעפורעג רעטאעהט ןייז

 ןיא טנעידענ טָאה רע סָאװ רהַאי גיצרעיפ יד ןופ אמתסמ גנוקנעד

 טכארבעגפיוא ןענייז ןעקאילַאּפ יד רָאנ ,רעטאעהט ןעשיליוּפ םעד
 סלעּפמינ זא ,טקריוועג טָאה טסעטָארּפ רעייז ןוא ןופרעד ןערָאװעג

 .רעטאעהט רעשידיא רָאנ ןעסייה לָאז רעטאעהט

 טָאה רעטאעהט רעד ןוא ,1888 רחָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ויטערבוס ,זייטשנרעב .ב :ןעטפערק עניטכיוו ןעניוצענוצ דלאב

 ,רָאש גילעז ,דניקשיפ ,סקָאטשנייװ יד ,ווָאקינשטאבאט ,יקסנעליוו

 -עד זיא ןעמעלא ייז ןופ .קעמארש .ח ,ףארנ היחתּפ ,ןייטשרעפילש

 -לעוו ,ווָאקינשטאבאט רעלעיּפש רעטסניטכיוו רעד ןעוועג טלָאמ

 םורא טייצ עצרוק א ןיא .םרוטש טימ גרעבמעל ןעמונעג טָאה רעכ

 -ָאק םעד ןאמ רהיא טימ ןאמצנַאט אנָאדַאמירּפ יד ןעמוקענוצ זיא

 -סור ןופ ראוטרעּפער םעד טלעיּפשעג טָאה עינאּפמַאק יד ,רעקימ

 -דלַאנ סנעטסיימ ןוא טנאקעב ןעוועג ןעמעלא ייז זיא סָאװ ,דנאל

 -ענניירא לעּפמינ טָאה םורא ייווצ רחָאי א ןיא .רעקיטש סנעדאפ

 -אק אהטרעב ןוא רענארּפ סניליירפ יד רעטאעהט ןייז ןיא ןעמונ

 ,רענרעבמעל ענערָאבעג עדייב ,שיל

 יז ןעוו ,לעדיימ עגנוי א רָאנ דָאנ ןעוועג זיא שילאק אהטרעב

 א טאהעג טָאה רעטָאפ רהיא ,?לעּפמינ וצ ןעטָארטעגניירא זיא

 ,טַאטשקרעװ א טאהעג טָאה רעטומ רהיא ןוא קירבאפ לעטשרעב

 -ענ טינ ןענייז עדייב רָאנ .רעדיילקדזעיורפ טהיינעג טָאה ןעמ ואוו

 בעיל טָאה רעטָאפ רעד .תילכת א ןעגנעוו ןעגרָאז וצ ןעשנעמ יד ןעוו

 יד ןעמונענטימ טפָא טָאה רעטומ יד ןוא לעדיפ ןעלעיּפש וצ טאהעג
 גנוניינ א ןעזיוועגסיורא טָאה אהטרעב .ערעּפָא רעד ןיא רעטכָאט

 -נייא ןעטשרע רהיא .ןערהַאי עשרעדניק יד ןופ רָאנ ךאנ הניננ וצ

 סרענדארג יד זעוו .טאהעג יז טָאה רעטאעהט ןעשידיא ןופ קורד

 ןייק ןערהָאפבָא רעייז ראפ נרעבמעל ןיא טרילארטסאג ןעבָאה
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 ןוא "ןירעגאמ'פושכ , יד טלעיּפשענ טלַאמעד ןעבָאה ייז .דנאלפור

 יד ןעסענרעפ טנעקעג טינ יז טָאה םעדכַאנ ןערהַָאי ןוא ןערהָאי

 | | .עשרענדַארג
 טנאקעב ךיז יז טָאה ,ןהעצ רהַאי א ןעוועג טלא זיא יז ןעוו

 טניואוועג טָאה עכלעוו ,אקסניבַאב אנַאדאמירּפ רעשיליוּפ רעד טימ

 ןופ ןעקוקרעבירא טפָא טנעלפ יז .הריד רעייז רעביא ןענעקטנא

 רהיא טָאה ענעי ןוא טריציטקארּפ טָאה ענעי ןעוו ,רהיא וצ רעטסנעפ

 רהיא טכאמעג טנאקעב ןוא ךיז וצ ןעמונעגניירא טייצ וצ טייצ ןופ

 .ןעגניז ןופ םיללכ עראטנעמעלע עמאס יד טימ

 .ץלא ןופ רעסערג ןעוועג רהיא ייב זיא ןענניז םוצ הקושת יד

 -רעפ רהיא טימ ךיז טָאה רעטַאעהט ןעשטייד ןופ רָאטקעריד ַא

 -נוא ןוא ןערימאלקעד ,ריווַאלק רחיא טנערעלענ ןוא טריסערעטניא

 ןַא ןיא ןעטַארטענפיױוא לָאמ ןעטשרע םוצ יז זיא טכיזפיוא ןייז רעמ

 ,לעטַאה ןעסיורנ א ןיא ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ יד ,רעטקאנייא

 ,ןעגניז םוצ ננוניינ רהעמ ןעזיוועגסיורא טלַאמעד טָאה יז רעבָא

 םעד ןיא ןעטערטוצניירא ןעהטארעג רהיא טָאה רָאטקעריד רעד ןוא

 ןירעד רהיא טָאה הנכש א ןוא םוירָאטאוװרעסנַאק ןעשיטדָאטש

 ןיא זיא יז ,דלענ ןהֶא ןעמונעגניירא רהיא טָאה ןעמ ןוא ןעפלָאהעג
 זיא ןוא רהָאי בלאה א לכה ךס ןעבילברעפ םוירָאטאוורעסנַאקםעד
 .עקטסיראכ סלא רעטאעהט ןעשילױּפ ןיא ןיירא דלאב ןעטרָאד ןופ
 עמארד ,ערעּפָא טלעיּפשעג ןעמ טָאה רעטאעהט ןעניזָאד םעד ןיא

 רהיא טָאה ןעמ ןוא טרעיודעג טינ גנאל טָאה סע ןוא עטערעּפָא ןוא

 ךיילנ טָאה יז ןוא ךאלכלאר עקניניילק ןעיורטרעפוצנא ןעביוהעגנָא

 ,סעקטסירַאכ עכילטסירק יד ןופ האנק יד ןעפורענסיורא

 ןוא רעגארּפ .ןיליירפ ןעפָארטעג ןעטרַאד יז טָאה רָאכ םעד ןיא

 א .,ןעדער ןעמונעג רהיא רעביא ַאד טָאה רעטצעל רעד ןוא ,לעּפמינ

 טָאה סָאװ רענייא סלא .רעטאעהט ןייז ןיא םהיא טימ ןהעג לָאז יז

 ,טרעלקרע רהיא רע טָאה ,רָאכ סעד ןיא טכארברעפ רהָאי ניצרעיפ

 ךיז טעוו יז רהעמ סָאװ .ןעקעל טינ גינַאה ןייק ָאד טעװ יז זא
 םחיא ןוא ןָאהטבָא רהיא ןעמ טעװ תושיננ רהעמ ץלא ןענעכייצסיוא

 .ןע'םט'רעפ ָאד רהיא טעוװ ןעמ זא ,ןייז טינ רעדנואוו ןייק טעוװו

 ןענעפע רהיא ראפ ךיז טעװ רעטאעהט ןיא םהיא ייב רעבא יקופאל



 6" רעטאעהט ןעשידיא ןופ עטּכישעג

 .א ןעמהענרעפ םהיא ייב טייצ רעד טימ טעװ יז ןוא רעיראק א
 ,ץאלּפ ןעסיורג

 ןעשילױּפ םעד ןיא רהָאי ןעבלאהטרעדנא ןעווענבָא זיא יז

 .,לעּפמיג וצ רעבירא םעדכָאנ זיא ןוא רעטאעהט

 ןעבעגעג ךיוא רהיא טָאה ןעמ ןוא רַאכ ןיא ןיירא ָאד זיא יז ||
 -עג רהיא ףיוא ַאד טָאה קורדנייא ןעקראטש א ,ןעלָאר ערענעלק
 רהיא וצ טקוקענוצ ךיז טָאה יז ןוא ןאמצנַאט אנָאדַאמירּפ יד טכאמ
 -םעל ןיא זיא טייצ רעד ןיא .ןעגניז רהיא ןעמונרעפ ןוא ןעלעיּפש

 -עג טָאה ןעמ ןעמעוו ,ןרעקלעדנאמ אקירעמא ןופ ןעמוקעגנא גרעב
 טזָאלעג טינ ךיז טָאה ןאמצנַאט יורפ .אנַאדַאמירּפ א ךָאנ טְקיִש
 .ןרעקלעדנאמ טימ ןעמאזוצ ןעוהַאפעגקעװא דלאב זיא ןוא ןעטעב

 שילאק אהטרעב ןוא אנַאדאמירּפ א ןהָא ןעבילבעג ןיא לעּפמיג

 ךיז ןעּפאכוצניידא טייהנעגעלעג ענעטלעז יד טאהעגנ טציא טָאה
 רע רָאנ ,טלעקנייווקעג ךיז טָאה לעּפמיג .ךיש עשינַאדאמירּפ יד ןיא
 ןיא ןעטארטענפוא זיא שילאק ןוא ,ןעבענכַאנ טזומעג טָאה
 טָאה טייצ רעד ןיא ,"אבכוכ רב, ןוא "ךלמה המלש , ,"תימלוש ,
 ומ יד ןוא ,"רובנה ןושמש , עטערעּפָא יד טרהיפעגפיוא ךיוא ןעמ

 ךץ'כַאנ .רָאש ? רב ןזח רעגרעבמעל רעד טסאפרעפ טָאה וצרעד קיז
 ,שילַאק ןוא ,ןעפורעגסיורא םהיא םלוע רעד טָאה טקא ןעטייווצ
 טקירדעג םו םהיא טָאה ,הלילד ןופ לָאר יד טלעיּפשעג טָאה עכלעוו
 ראפ םחיא טָאה הלהק רעגרעבמעל יד .ענהיב רעד ףיוא דנאה יד
 -עגנַא גרעבמעל ןיא זיא ןעכינ ןיא .בתכ םעד טקישעגבַא אטח םעד
 -קירוצ ןייז ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא סָאד ,ןעדאפדלַאג םהרבא ןעמוקי

 -עגניירא ךיילג םהיא טָאה לעּפמיג ןוא אקירעמא ןופ ךיז ןערהעק
 -עהט םעד ןופ גנוטייל יד םהיא ןעבעגענרעביא ןוא ךיז וצ ןעמונ
 ס'נעדאפדלַאנ טרהיפענפיוא לָאמ ןעטשרע םוצ ןעמ טָאה ָאד ,רעטַא

 רַאנ ."טָאבעג עטנהעצ סָאד , ןוא "דלישהטָאר , ,"ןאמלעזַאי יבר,
 -ענ טינ ַאד ןעדאפדלַאנ ךיז טָאה ייווצ רעדָא ןָאזעס א יו רעגנעל

 סיורא זיא ןוא רַאטקעריד ן'טימ טנירקוצ ךיִז טָאה רע .ןעטלאה
 ןייק ןעטייצ עטסעב ענייז ןיא זיא ןעדאפדלָאג ,רעטאעהט םעד ןופ
 ןעמהענ טפראדעג טָאה רע ןעוו טרפב ןוא ןעוועג טינ תילכת לעב

 ןופ סיורא זיא רע ןעוו ןוא ,רָאטקעריד ןעמירַא ןא ןופ תוריכש
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 ןיא .ןערעננוה וצ ןעמוקעגסיוא טושפ עקאט םהיא זיא רעטאעהט

 "יא יד רעביא ןעריצאּפש רעגירעגננוה א טגנעלפ רע ןעוו טייצ רעד

 -ביולעב-לעה ןופ טרעהרעד טָאה רע ןוא גרעבמעל ןופ ןעסאג עשייז

 ןופ רעדעיל יד טנניז ןַעמ ןוא חמשמ ךיז זיא ןעמ יו ,רעזייה ענעט

 -רָאד ייז ןעסייוו ;טנערפעג שואי טימ רע טָאה ,ןעטערעּפָא ענייז

 ןוא רעטסאפרעפ רעד םורא ךיז טּפעלש ייז ןופ טייוו טינ זא ,ןעט

 .ןעליטש וצ רעגנוה ןייז סָאװ טימ טינ טסייוו

 יוד סלַא ןיירא זיא ןוא ,טסעראקוב ןייק קעווא דלאב זיא רע
 יד ןעפָארטעג טָאה רע ואוו ,עצינגישז רעטאעהט םעד ןיא רָאטקער

 "ירפ יד ןיא יוװ ,זיא ןאמרעקוצ .עינאּפמַאק ןאמרעקוצדַאקסעלאנעס

 ןוא רעקימַאק רעטסעטבעילעב רעד ןעוועג ָאד ,ןערהַאי ענידרעה

 ףיוא ןָא ןעביוא םעד ןעמונרעפ טייצ רענעי וצ טָאה ָאקסעלַאגעס

 ןוא שילאק טכארבעגרעבירא דלאב טָאה ןעדאפדלַאג ,ענהיב רעד
 טָאה שילאק .,"טָאבעג עטנהעצ סָאד , טרהיפענפיוא ןוא קעמארש
 רהיא זא ,רעכוזעב רעטאעהט יד ייב ןעמונעגסיוא קראטש יוזא ַאד

 -ַאנ ןעשינעמור םעד ןופ איראסערּפמיא םוצ טכיירגרעד טָאה םש

 טלעיּפשעג ןָאזעס ןעטירד םעד טָאה יז ןעו ןוא רעטאעהט לאנָאיצ

 .רעטאעהט םעד ראפ טרישזַאונא רהיא רע טָאה ,ןעדאפדלָאנ ייב

 עסייוו יד, עטערעּפָא עשינעמור א טרידוטשעננייא דלאב טָאה יז

 רעשינעמור א .ןירענניז עכילרעזייק א ןערָאװעג זיא ןוא "עמַאד

 רעסַאװ ןייק ןעקנירט טינ לָאז יז זא ,טנעראוועג רהיא טָאה ראנעט

 רהיא טעוװ ןעמ סאו ,ןעמולב יד ןעקעמש טינ ןוא רעטאעהט ןיא

 רהעז ןעוועג זיא סנירעגניז ערעדנא יד ןופ האנק יד ?ייוו ,ןעקנעש

 לָאז ןעמ זא ,ןעבַאה ארומ טפראדענ טָאה ןעמ ןוא רהיא וצ סיורג

 לעיפ טָאה דנַאטשמוא רעגיזַאד רעד .ןע'מס'רעפ וצ ןעכוז טינ רהיא

 -לעדע ןעמוקעגנָא טסעראקוב ןיא זיא דלאב ןעוו זא ,טקריוועג

 רהיא טָאה ןוא קרָאי ןינ ןיא רעטאעהט אילאהט םעד ןופ ןייטש

 ןענירק טעוװ יז ןוא ,אקירעמא ןייק רהיא ןעמהענ וצ ןעטַאבעגנַא

 וליפא אנַאדַאמירּפ רעשינעמור א ךיז טָאה סָאװ ,תוריכש עכלעזא

 ןענעקטנא ,רעטאעהט אזא ןיא ןעלעיּפש טעוו יז ןוא ט'מולח'ענ טינ

 א יו סיוא טהעז רעטאעהט רעשינעמור רעכילרעזייק רעד ןעכלעוו |

 ,ןערָאיטקא עטנאקעב עלא ןעפערט !עטרָאד טעװ יז ןוא ןאנאלאב
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 םהיא וצ ךיז יז לָאז ,לעּפמיג ייב טלעיּפשענ טָאה יז עכלעוו טימ

 לאנָאיצַאנ ן'טימ טקארטנַאק םעד ןעכארבעג טָאה ןוא ןערעהוצ

 םהיא טימ ןעפַאלטנא םורא טייצ עצרוק א ןיא זיא ןוא רעטאעהט

 ,רענכַאּפש דלָאּפאעל ןאמ רהיא טימ ןעמַאזוצ עינעמור ןופ

 -ודיא א ראפ עבאנפיוא ערעווש א ןערָאװעג טציא זיא סע

 -וצנֶא ןוא ןעפאש וצ הנידמ ןיא סע רעכלעוו ןיא רעטאעהט ןעש
 ןערהָאפעגנקעװַא ןענייז גרעבמעל ןופ .ןעטפערק עניטיונ יד ןעטלאה

 זיא סע ןוא ,דנאלסור ןופ ןעמוקעג ןיחא ןענייז סָאװ ,ןערָאיטקא עלא

 ןוא .ואווסרעדנא ץעגרע ןופ ןערַאיטקא ןעגירק וצ רעווש ןערָאװעג

 -אוצסיורא ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעטפערק ענענייא יד יו ךינ יוזא

 ןערָאטקעריד רענאקירעמא ןעזיוועב ךיז ןעבָאה ,טנאלאט ןעזייוו

 -עהט עלא ראפ ל?לכ א ןערָאװעג זיא סָאד ןוא .ייז טּפאכעגסיוא ןוא

 -קעריד רענאקירעמא יד .דנאלגנע ,ןעינעמור ,ןעיצילאנ ןיא סרעטא

 וא םיל רבעמ רעלעיּפש יד ףיוא גיוא ןא טאהעג ןעבָאה ןערָאט
 א ךיז טָאה ,טגידנעענ קרָאי וינ ןיא ךיז טָאה ןַאזעס א יוװ ךינ יוזא

 -יא ואוו ,תונידמ ענעי ןיא טזָאלעגקעװא חילש א רעדָא רָאטקעריד

 ןעבָאה ייז ןעמעוו ןעמונרעפ ןוא טלעיּפשענ ןעבָאה ןערָאיטקא עשיד

 .טפראדעג

 רע טָאה ןערָאיטקא ענייז עלא ןערָאלרעפ טָאה לעּפמיג ןעוו
 -יװצ ,ןעטפערק רענרעבמעל ןופ עינאּפמַאק א טלעטשעננעמאזוצ

 .רעצלעמ .א ,ןאמטוג .י ,רעבליז ?ראק ןעוועג ןענייז סע עכלעוו ןעש
 ,הירב אדיא ,הירב אזָאר ,הירב אנא ןעמוקענוצ ןענייז רעטעּפש ןוא
  ןופ סעקטסירָאכ ייווצ עטצעל יד) םותי ןיליירפ ןוא רעיוז ןיליירפ
 .ערעדנַא ןוא רעלשיפ אהטרעב (רעטאעהט ןעשילוּפ

 טרהעמרעפ ןעּפורט דנו ענ יד ךיז ןעבַאה טייצ רעד רעטנוא

 ערענעלק יד רעביא ןערהַאפענמורא ןענייז ייז ןוא ןעיצילאנ ןיא

 יד ץוח א .ןעינעמור ןייק ךיז טּפאכענרעבירא ךיוא יו ,טדעטש

 -נאווענמורא ןעבָאה ,טנַאמרעד ןעוועג רעהיופ ןענייז סָאװ ןעּפורט
 -ייווצ א ,ּפאצנענַאט ןופ ןָאיצקעריד רעד רעטנוא עּפורט ןייא טרעד

 רעד רעטנוא עטירד א ,ןאמגרעב ןופ ןָאיצקעריד רעד רעטנוא עט

 -םיוו ןייק טינ ןעוועג ןענייז עלא ייז רָאנ ,תוילגרמ ןופ ןַאיצקעריד

 ןערָאטקעריד יד .תורצ עסיורג ףיוא ןעוועג ןענייז ייז ןוא עניט
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 טינ ןוא טנעקעג ןעבָאה ייז ואוו טנראבעגנַא ,טּפאכעגנָא ןעבָאה

 "ידיא א ןעוו זא ,ןעוועג זיא ןופרעד אצוי לעוּפ רעד ןוא טלהַאצעב

 "עג ייז ףיוא ןעמ טָאה ,טדָאטש אזא ןיא ןעמוקעג זיא עּפורט עש

 ךאז ןייק ןעמ טָאה ןענארָאטסער יד ןיא ,רעלדניווש ףיוא יו טקוק

 טלהַאצעב ןעבַאה ןערָאיטקא יד רעדייא ,טגנאלרעד טינ שיט םוצ
 ןופ לעסייוו סָאד יװ טיהעג ייז ןעמ טָאה תוינסכא יד ןיא ןוא
 .גיוא

 ןעוועג רעטאעהט רעליבאטס רעניצנייא רעד זיא ןעינעמור ןיא

 -ענ ןעטרָאד טָאה ,טגָאזעג ןיוש יו ןוא ,טסעראקוב ןיא ,אצינגישז

 טייצ ערעגנעל א .עינאּפמַאק ןאמרעקוצ-אקסעלאגעס יד טלעיּפש
 -אעהט לאנָאיצַאנ םעד ןיא טלעיּפשענ רעקיטש עשידיא ןעמ טָאה

 עדנערעדנַאװ יד ןעוועג ןענייז רעלעיּפש יד ןוא ,ןאשוטאב ןיא רעט

 .ןעמונעגרעביא ןעטסירק יד םהיא ןעבָאה רעטעּפש רָאנ ,ןעּפורט
 יד: ןיא טלעיּפשעג ןעּפורט עדנערעדנאוו יד ןעבָאה ךילניואוועג

 -עטלָאּפ ,ןאשוטאב ,יסַאי יו ,טדעטש רעינעמור ערעסערג עכילטע

 ,אוועיַארק ןוא אליהארב ,ץַאלַאג ,ןַאשקאפ ,ָארטַאיּפ ,ןאמַאר ,ןאש
 רעביא ןערהַאפעג ךיוא ייז ןענייז םידירי ןופ טייצ רעד ןיא רָאנ

 ןעבָאה ןעיצילַאנ ןיא יו ןעינעמור ןיא ןוא ,טדעטש ערענעלק יד

 -עגבא ןעבָאה ייז ןעוו ןוא טרעטאמעג סעינאּפמַאק דנו ענ יד ךיז

 סָאװ טימ טאהעג טינ בור סָאד ייז ןעבָאה טדַאטש א ןיא טלעיּפש

 עדעי טָאה טדָאטש רעדעי ןיא רָאנ .תובוח ערעייז ןעלהָאצעב וצ

 -לעוו ,רעגנעהנא ערהיא הכאלמ ילעב יד ןעשיווצ טאהעג עינאּפמָאק

 .טנעקעג ןעבָאה ייז טייוו יוװ ןעפלַאהענסיוא ייז ןעבָאה עכ

 -ווא םעד ןעמונרעפ ץלא ךָאנ טלַאמעד טָאה ןאמרעקוצ רעזייל
 יד ןעבָאה אקירעמא ןיא יו ןעטרָאד רָאנ ,ענהיב רעד ףיוא ןָא-ךעב
 -ניה םוצ ךיז ןעקורבא טזומענ ןערהָאי רעגיצניינ יד ןיא רעקימַאק

 םעד ןוא ,רעלעיּפשיוש עשיטאמארד ראפ ץאלּפ ןעכאמ ןוא דנורגרעט

 ןייז טָאה רעטצעל רעד רעבא .אקסעלאגעס ןעמונרעפ טָאה ןָא ןעביוא

 טָאה ןערהַאי רעניצניינ ףוס םוצ ןוא ןעטלאהעגנסיוא טינ לָאר

 לראק .תונזח וצ ךיז ןעמונעג ןוא טקורעגרעטנורא ןעצנאג ןיא ךדיז רע

 (תימלוש ןיא) םולשינא רעטסטמהירעב רעד ןעוועג זיא קעמַארש

 טייקטמחירעב זייז זופ זיא אקירעמא ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו רָאנ
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 א ןיא ןזח א ןערָאװעג זיא רע ןוא ןעבילבעג גינעוו ענהיב רעד ףיוא

 .ןעוועג ףיוקרעפ רעקימָאק רעד זיא ןאמרעקוצ ךָאנ ,להוש רעקראיונ

 ךיז טָאה רעלטיירט ,ןעינעמור ןיא עטסעב יד ןעשיווצ טנעכעררעפ

 ןעמ טָאה ןאשוטאב ןיא ןוא םיכלמ ןופ ןעלָאר ןיא טנעכייצעגסיוא

 ,ןעגָארטעג דנעה יד ףיוא שממ ן'טרעבליז

 -אפדלַאנ טָאה אציננישז ןופ קעווא זיא שילאק אהטרעב ןעוו

 -ָאפ רהיא ןוא (לעבָאל עניטציא) רעלטיירט ןיליירפ ןעגיוצעב ןעד
 טימ טסעראקוב רָאנ ,עינאּפמַאק ןייז ןיא ןיירא ןענייז ייז ןוא רעט

 ןעועג ןעלעפענ קראטש טינ זיא רעכוזעב רעטאעהט עמירָא יד

 ןייק ןערהָאפענקעוװא ןעטרָאד ןופ רע זיא 1896 ןיא ןוא ןעדאפדלָאנ

 ,זירַאּפ

 טלעיּפשעג ןעמ טָאה ןעינעמור ןיא ייס ןוא ןעיצילאנ ןיא ייס

 -ייש ןוא רענייטאל ,שטיוורוה ,ןעדאפדלַאג ןופ רעקיטש עטלא יד

 טייצ ןופ ןוא .ראוטרעּפער סנעדאפדלַאג עלא ןופ רחעמ ,שטיוועק
 -וטרעּפער םעיינ םעד ןופ קיטש א טריטרָאּפמיא ןעמ טָאה טייצ וצ

 -מעל ןיא לעּפמינ ֹוצ ןיירא זיא ןעדאפדלָאג ןעוו .אקירעמא ןיא רא
 טינ ךיז רע טָאה ,טסעראקוב ןיא אצינגישז ןיא םעדכַאנ ןוא גרעב

 ןעפאשעג ןעטרַאד טָאה ןוא רעקיטש עטלא ענייז טימ טנעגונעב

 -הטָאר, ,("רשוי ץילמ ,) "ןאמלעזָאי יבר, ,"ןעטייצ ס'חישמ;
 רָאנ ,"קחצי תדקע , ("דומחת אל ,) ,"טָאבעג עטנהעצ סָאד , ,"דליש
 פָאמא .ןעוועג טינ ןעטרָאד ןענייז רעביירשנעמארד ערעדנא ןייק
 ,קיטש עיינ א טימ טּפאכעגסיורא רעצימע ךיז טָאה הטימש א ןיא

 ףוס םוצ טשרע ןוא .ןעוועג טינ ןירעד זיא טייקניטיונ ןייק רָאנ

 ס'רעטכיר השמ טרהיפעגפיוא ןעמ טָאה ןערהַָאי רעניצניינ יד ןופ

 טרעפילעג םעדכַאנ טָאה רע ןוא ,"םשרג ונברד םרח, קיטש עטשרע
 ןעינעמור ןוא ןעיצילאנ ןיא ענהיב רעד ראפ רעקיטש ערערהעמ
 א טימ ןערהַאפוצמורא עיסעצנַאק א ןעמוקעב ןיילא טָאה ןוא
 .ץניוװַארּפ רעד רעביא עינאּפמַאק

 טנעפעעג ךיז טָאה ןערהָאי רעניצניינ יד ןופ ףוס עמאס םוצ

 .ןעינעמור ןוא ןעיצילַאנ ןיא סרעטאעהט יד ראפ בורג-ץלאמש ַא

 רעלפוס רעד גרעבמעל ןייק טרהעקענקירוצ ךיז טָאה אקירעמא ןופ
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 יד ןופ ראוטרעּפער ןעצנאנ םעד טכארבעג טָאה רע ןוא ?עביווצ

 .אקירעמא ןיא סרעטאעהט עשידיא

 -רעביא שטיוורוח ןוא ענייה ןעבָאה טייצ רעגיבלעז רעד םורא

 זיא שטיוורוה ןוא רעטאעהט רָאזדניוװ םעד קדָאי וינ ןיא ןעמונעג

 -עהט ןייז ראפ טכארבעג טָאה ןוא ןעינעמור ןייק ןערחַאפעגנקעװַא

 -עוואי ןופ ןענַאטשעב זיא סָאװ ,עינאּפמַאק עצנאג א טעמכ רעטא

 רעלדא .ערעדנא ןוא אנרש ,ןייטשנעזאר םעכ ,טרעבליז ,ףארג ,ריל

 -רעקוצ רעזייל רעקימָאק םעד טכארבעגנבָארא טייצ רעד ןיא טָאה

 טינ רענייק ןעטרָאד זיא ןערָאיטקא עטנאקעב רהעמ יד ןופ ןוא ןאמ

 ןעשידיא םעד ראפ פאלק טדיוט א ןעוועג זיא סָאד ןוא ןעבילבעג

 .ןעינעמור ןיא רעטאעהט

 -יא רעד זיא ןָאדנַאל ןיא בולק סעסנירּפ זיא המוהמ רעד ךָאנ

 -ייז ןערָאיטקא יד .ןעגנאגעגרעטנוא טינ ןעטרָאד רעטאעהט רעשיד

 טנעקעג טָאה סע רעוו ןוא גידנעהבא יוו ןעבילבעג טייצ עצרוק א ןענ

 ןוא טרחירענ טינ טרַא ןופ ךיז טָאה רענדארג רָאנ ,ןעפַאלטנא זיא

 יורפ ןייז ןוא יקסלָאדַאנ רעקימָאק םעד טכארבענרעבירא טָאה רע

 -נירּפ םעד טנעפעעגנ קירוצ רע טָאה ןעטפערק עכילטע ךָאנ טימ ןוא

 טבעלרעד טינ רעטאעהט ןופ תחנ ןייק רעבא טָאה רע .בולק סעס

 ןיא ןעבראטשעג רענדארג .זיא םורא טייצ עצרוק א ןיא .ןהעז וצ

 | .(1887) ןָאדנַאל

 רע ןוא אנאקיש ןופ טרהעקעגקירוצ רעלדא ךיז טָאה טלַאמעד

 ,אשראוו ןייק ןערהַאפעגקעווא ןענייז רענדארג יורפ טימ ןעמאזוצ

 -ייז ייז ןענאוו ןופ ןוא טייצ עצרוק א טלעיּפשעג ןעבָאה ייז ואוו

 | .ןָאדנַאל ןייק ןעמוקענקירוצ ןענ
 טימ ןעמאזוצ ,רעכילהערפ ןערָאװעג טציא זיא ןָאדנַאל ןיא

 אשראוו ןופ ,ןייטשנרעב ןוא ווַאקינשטַאבַאט ןעמוקעג זיא רעלדא

 -ירעמא ןופ ןוא טעטרַאװק א טימ ןייטשטַאר ןעמוקעגנַא ךיוא זיא

 "שרושחא , טרהיפענפיוא טָאה רעלדא ,ּפראק ןעמוקענ זיא אק

 םעד ןיא .חהכלמה רתסא ןופ לָאר יד טלעיּפשעג טָאה דלעה ינע ןוא
 ,רענדארג יורפ ןעברָאטשענ זיא ,1888 ,רהָאי ןעניבלעז

 -נָאל ןיא גנאל ןענייז ןייטשנרעב ןוא ווָאקנישטאבַאט
 ייז ןענייז רלעה ינע טימ ןעמאזוצ .ןעבילבענ טינ ןַאד
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 יד ןעביױוהעגנַא ךיז טָאה סע אוו ,זיראּפ ןייק ןערהָאפעג

 וָאקינשטַאבַאט זיא ןעטרָאד ןופ ןוא (1889) גנולעטשסיוא עסיורג

 .גרעבמעל ןייק ןערהַאפענקעװא יייטשנרעב םעדכָאנ ןוא

 ןייק אקירעמא ןופ ןעמוקעג ןעדאפדלַאנ זיא טייצ רעד ןיא

 ןעמאזוצ רעלדא .בולק סעסנירּפ ןיא ןיירא זיא רע ןוא ,ןָאדנַאל

 -סקאוו ןיליירפ ןוא ןאמצַאק ,סקרַאמ ףלָאדור ,לַאהטנעזַאר טימ !

 טינ גנאל ָאד טָאה רע רָאנ ,לָאה טרָאקנייוװ םעד ןעמונעג טָאה ןאמ

 -רעפ םהיא טָאה ןוא ענייה ןעמוקעגנָא זיא דלאב ?ייוו ,טלעיּפשעג
 .קרָאי וינ ןייק ןעמונ

 -עהט סעסנירּפ ןיא ןענַאטשענ טינ גנאל ךיוא זיא ןעדאפדלָאג

 רָאטקעריד םעד טריטסערא דלאב טָאה .ייצילַאּפ יד ?ייוו ,רעטא

 ,ראפרעד ןהעשעגנ זיא סָאד .טכאמעגוצ רעטאעהט םעד ןוא הטימס

 רשפא זיא סע ,רעטאעהט ןייק ןייז טרָאטעג טינ טָאה בולק א לייוו

 םעדכָאנ זיא רעכלעוו ,ויגעטנָאמ לעומעס זא ,ןעקרעמעב וצ יאדכ

 -ערּפ ןעוועג זיא גנילטיווס דרַאל ?עטיט בוצ ןערָאװעג ןעביוהרעד

 .בולק סעסנירּפ םעד ןופ טנעדיז

 ןָאדנַאל טָאה טציא ןיב זא ,ןעקרעמעב וצ גנירג זיא סע

 יד ןיא ץוח א ,ןעטכיזניה עלא ןיא קרָאיהינ טימ טרירוקנָאק

 רעטאעהט טייצ טָאה ןָאדנַאל ,.רעטאעהט טפור ןעמ סָאװ ,ןעדייבעג

 עשידיא עטסעב יד טאהעג ,דנאלסור ןיא ןערָאװעג ןעטָאברעפ זיא
 טקנוּפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןָאדנַאל .סעסירטקא ןוא ןערָאיטקא|

 ןוא רעלעיּפש ענלעצנייא ייס ןעגיוצעג ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו וצ

 וצ גנובערטש יד ּךיז טָאה ץלא ןופ רהעמ רָאנ ,ןעּפורט עצנאג ייס

 טָאה ןָאדנַאל סָאװ ,םעד ןיא ןעזיועגנסױרַא גידנעטשטסבלעז ןייז

 זיא 1887 ןופ .ןעסעיּפ ענענייא ראוטרעּפער םעניילק א טגָאמרעפ

 ןרעפיל טינ לָאז ווָאקאר םוחנ זא ,רהָאי סָאד רעבירא טינ טעמכ

 רעדָא טצעזרעביא סקראמ ףלָאדור ךיוא טָאה ןעטרָאד ,קיטש עיינ א

 ראפ ןעבירשעג ךיוא טָאה ןעטרָאד ןוא רעקיטש עכילטע טריטּפָאדא

 .סבָאקיישזד בָאקיישזד ענהיב רעד

 רעשידיא רעד ןופ טייקגידנעטשטסבלעז וצ גנובערטש יד רָאנ

 -נָא ן'זיב יו רעטייוו טינ ןעטלאהעננָא טָאה ןָאדנַאל ןיא ענהיב

 ןוא סרענדארג יד ןופ טדיוט ן'טימ .ןערהַאי רעניצניינ יד ןופ ביוה
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 ענהיב עשידיא יד זיא ,אקירעמא ןייק ךיז ןעביילקרעבירא סרעלדא

 .הנרדמ רעגירדינ א רַאנ וצ ןעקנוזעגרעטנורא דלאב ןָאדנַאל ןיא

 -מָאק א ןעטלאהעג לָאה טראקנייוו ןיא ךָאנ ךיז טָאה רהָאי רַאּפ א

 סקאמ ןעוועג ןענייז סע עכלעוו ןופ רעדעילגטימ יד ןעשיווצ ,עינאּפ

 -רעפ ךיוא ןענייז ייז רָאנ ,ןאמצאק רעקימַאק רעד ןוא ,לאהטנעזָאר

 -עג ךיז טָאה סָאװ ,םָארטש ןעגיטכעמ םעד ןופ ןערָאװעג טּפעלש

 -נאנעגרעביא זיא ןָאדנַאל ןיא ענהיב יד ןוא ,אקירעמא ןייק ןעניוצ

 .ןערָאטַאמא ןופ דנעה יד ןיא ןעג

 -רעביא טנעקענ ךיז טָאה רעכלעוו ,דימשדלַאג רעסיוועג א

 טָאה ,ןעדאפדלָאג ייב טלעיּפשעג טָאה רע סָאװ ,טימרעד ןעמהענ

 ערעדנא ןוא דעטסוש ,רעדיינש ןופ עינאּפמַאק א ןעמונעגנעמאזוצ

 טירטס םעהלעּפ ןיא טלעיּפשענ ייז טימ טָאה ןוא הכאלמ ילעב

 טָאה בולק רעניזַאד רעד .ןעטערעּפָא עטשרע סנעדאפדלָאנ בולק

 -נוא ןערָאװעג דימשדלַאנ ןיא דלאב ןוא קנעש א טאהעגנ ןעטנוא

 .ןערָאװעג ןעבעגענפיוא זיא ןעביוא בולק רעד ןוא רעקנעש רעד ןעט

 עמורט א טלעטשעגנעמַאזוצ טפָא ווָאקאר םוחנ טָאה טייצ רעד ןיא ר

 .ייז טימ טלעיּפשעג ןוא ?לָאה א ץענרע ןעגנודעג ,ןערָאטאמא ןופ

 ,ןאמסקאוו סיראמ ןערָאװעג ניטעהט ךיוא זיא טייצ רעד םורא

 ןופ גננוטייל רעד רעטנוא ןעלעיּפש וצ ןעביוהעגנָא טָאה רעכלעוו

 רהעמ ןיוש ןענייז ןערָאיטקא עגיטכיר ןייק יו יוזא ןוא ,טימשרלָאנ

 -ענסיורא 1897 ןיא ןעטרַאד רע זיא ,ןעבילבעג טינ ןָאדנַאל ןיא

 ןייז ןופ רעדעילנטימ טּפיוה יד .רָאטקעריד ןוא ןרעטש סלא ןעטארט

 ינעשזד ןוא ןאמסקאוו ינעפ רעטסעווש ןייז ןעוועג ןענייז עּפורט

 -ידנעטש ןייק .רעלדא טימ טלעיּפשעג לָאמא טָאה עכלעוו ,רעזייק

 -נָאֹל ןיא ןעגניד טגעלפ רע ןוא טאהעג טינ רע טָאה רעטאעהט ןעֶג

 רעביא ןערהָאפמורא ןוא בוט םוי ףיוא רעדָא תבש ףיוא לָאה א ןָאד

 טָאה עטכישעג סופיירד רעד ןופ טייצ רעד ןיא רָאנ .ץניװַארּפ רעד

 ןיא גלָאפרע ןעסיורג א טאהעג "סופיירד ןאטיּפאק , קיטש סָאד

 ןאמסקאוו סָאװ ,ןעוועג זיא ןופרעד טַאטלוזער רעד ןוא ,ןָאדנַאל
 רע ןוא רעטאעהט דרַאדנעטס םעד ,לָאה םענהעש א ןעגירקעג טָאה
 .ךָאו א לָאמ רַאּפ א טלעיּפשעג רהַאי עכילטע ןעטרַאד טָאה

 -נָאק ןייק ןאמסקאוו טָאה טייצ רעצנאג רעגיזָאד רעד ךרוד
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 -וק ןענעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .טאהעג טינ ןָאדנַאל ןיא ןעטנערוק

 ניוא ןייק ןעבָאה ייז רַאנ אקירעמא ןופ ןערָאיטקא ערענעלק ןעמ
 ןופ ביֹוהנֶא עמאס םעד ןיא טשרע ןוא ,טאהעג טינ ןָאדנַאל ףיוא

 -מָאק ןייז טימ רעלטיירט ןעמוקעגנַא זיא טרעדנוהרהַאי ןעגיטנייה

 יורפ ןעוועג ןענייז סע עכלעוו ןופ רעדעילנטימ יד ןעשיווצ ,עינאּפ

 -עננָא זיא עינַאּפמַאק יד ,ערעדנא ןוא דארלעסקא ,ןאמרעש ,לעבָאפ

 ןַאליװַאּפ םעד בוט םוי ףיוא ןעמונעגנ טָאה ןוא חסּפ ראפ ןעמוק

 טָאה ןעמ ןוא סיורג וצ ןעוועג זיא רעטאעהט רעד רעבא .רעטאעהט

 -בִא טינ טָאה סָאד רָאנ ,דלענ טנעלענוצ גנומהענרעטנוא רעד וצ

 ןוא עּפורט יד ןערישזַאגנַא וצ ןהכ סירָאמ ןעסיוועג א ןעטלאהעג

 -אמ וצ ןוא דנעגעג רערעסעב א ןיא רעטאעהט םעניילק א ןעמהענ

 רעטאעהט רעניזָאד רעד .טכַאנ עדעי ןעלעיּפש וצ ךוזרעפ א ןעכ

 ננולעטשרַאפ רעטשרע רעד וצ ןוא רעטאעהט רַאנָאמ ןעסייהעג טָאה

 ןיא האצוה יד .ןאמנילעז ריקנאב ןוא ליווגנאז ןעמוקעג ןענייז

 טָאה ביֹוהנֲא ןיא ןוא עניילק א ןעוועג זיא רעטאעהט ראנַאמ םעד

 יד ןעבָאה דלאב רָאנ .ןעטלאה ךיז טעװ עּפורט יד זא ,ןעזיווענסיוא
 ןוא האצוה עסיורג א ןיא ןעביירטוצניירא ןעביוהעגנָא ןערָאיטקא
 .טינ טָאה רָאטקעריד רעד זא ,ןעוועג יא ןופרעד אצוי לעוּפ רעד
 לייהט א .טכאמרעפ ךיז טָאה רעטאעהט רעד ןוא ןעטלאהעגסיוא
 רעלטיירט ןוא ןאמסקאוו וצ ןעננאנענרעביא זיא עּפורט רעד ןופ
 -ַאל יורפ .אדאנאק ןייק טזָאלעגקעוװא ךיז ןעבַאה ענירביא יד טימ
 ןיא ןוא קרָאי וינ ןייק ןעטרָאד ןופ ןעמוקעגנָא ןעכיג ןיא זיא לעב
 ם55יפ ןיא ןירעלעיּפשוש עשיטאמארד סלא ןעטָארטעגניירא
 . ,רעטאעהט

 סעינַאּפמַאק טימ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ןערָאיטקא עלא טעמנ
 -ַאּפ ןיא טּפאכענרעבירא טייצ וצ טייצ ןופ ךיז ןעבָאה ןַאדנַאל ןיא
 ןענייז גנאל רָאנ ,ןעגנולעטשרָאפ עשידיא ןעטרָאד ןעבענענ ןוא זיר
 .ןענַאטשעג טינ ןעטרָאד ייז

 טעמכ טָאה טרעדנוהרהאי ןעניטנייה ןופ ביוהנַא םעד םורא
 א סעפע ןעבראוורע ךיז טָאה סָאװ ,רעלעיּפשיוש רעשידיא רעדעיו

 ערעדנא יד ןופ גנונפַאה יד ןוא קרָאי וינ ןיא טראּפשעגנָא ןעמַאנ
 -עיַּפְׁש וצ ןעוועג זיא תונידמ ענעדיישרעפ יד ןיא ןערָאיטקא עשידיא
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 -סיוא טָאה סע .קרָאי וינ ןיא רעטאעהט ןעשידיא ןיא לָאמא ןעל
 עשידיא עצנאנ יד ןעננולשעגנייא טָאה אקירעמא יו יוזא ,ןהעזעג

 -טסניק עטסעב יד טגַאמרעפ טָאה קרָאי וינ .טסנוק רעטאעהט
 טלעוו רעצנאנ רעד ןופ סרעטאעהט עשידיא ערעדנא יד סָאװ ,רעל

 ןוא עטסערג יד טנַאמרעפ טָאה קרָאי וינ ,ןעבענעגסיורא ןעבַאה
 טנַאמרעפ קרָאונ טָאה ךילדנע ןוא ,סרעטאעהט עשידיא עטסנהעש
 רעשידיא רעד ראפ ןעפאש טנעקעג ןעבָאה עכלעוו ,רעביירש עלא
 ןעבָאה ןעלאפענבא רהיא ןופ ןענייז סָאװ ךאלקערב טימ ןוא .ענהיב

 ענעדיישרעפ יד ןיא סרעטאעהט עשידיא ערעדנא עלא טרהענעג ךיז
 .תונידמ

 לי 8



 ,לעטיּפַאק רעטכַא

 .עכאּפע ענעדלאג יד

 ,ןעביוהעגנַא ךיז טָאה ןערָאיטקא יד ןופ עיצולַאװער יד טניז

 -נאג ןיא ךיז לָאז סָאװ רעטאעהט אזא ןעוועג טינ רהעמ ןיוש זיא

 רעגיבלעז רעד ףיוא .רעקיטש ןימ ןעסיוועג א טימ ןעבענבָא ןעצ

 ןערָאיטקַא עגיבלעז יד ןעבַאה רעטאעהט ןעגיבלעז םעד ןיא ענהיב

 עשיסַאלק א ןעגרָאמ ןוא קיטש דנוש עדליו א טלעיּפשעג טנייה

 ןעשיוצ תוכייש ןייק ןעוועג טינ זיא רעהירפ יוװ יוזא .קרעוו
 ןעשיווצ ,ןעטייווצ ןוא ץאז ןייא ןעשיווצ ,ןעטייווצ ןוא טקא ןייא
 טינ םעדכַָאנ ןיא יוזא ,קיטש ןייא ןיא רעטייווצ ןוא ןָאזרעּפ ןייא

 ןייק .רעטייווצ רעד ןוא עסעיּפ ןייא ןעשיווצ תוכייש ןייק ןעוועג

 ןייק ,םארגנַארּפ םענעטלאהעגסיוא ןייק טאהעג טינ טָאה רעטאעהט

 סָאװ .רעטקַארַאכ ןעטמיטשעב ןייק ןוא קיטקַאט ענעטלַאהעגסיױא

 יד ןוא העד יד ןענואוועג ןעבַאה ןערָאיטקא ערעסערג יד רהעמ

 ןייז ןערָאװעג זיא טמיטשעב רענינעוו ץלא ,רעטאעהט ןיא טכַאמ
 ,םינּפ

 רָאזדניױוו ןעמונענרעביא ןעבָאה שטיוורוה ןוא ענייה ןעוו

 ןעגנוטכיר יד ןעזייווסיורא ןעמונעג רע'טלוב ךיז ןעבָאה ,רעטאעהט
 -אוועג שטיוורוה ןיא רָאזדניװ ןיא .רעדנוזעב רעטאעהט ןעדעי ןופ
 -עג ןעמ טָאה אד ןוא ,ןעוועג ןעוו זיא רע יוו רע'פיקת לעיפ ןער
 ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,רעקיטש טרָאס ןעניבלעז םעד טלעיּפש
 עשיראטסיה יד טלעיּפשעג רעטייוו ןעמ טָאה ַאד .ןעוועג םש הנוק

 ןייק טלָאוו סע יו ,ןעטייצ ענידרעהירפ יד ןיא יו יוזא עטערעּפָא
 םעד ןופ קאמשעג םעד ןיא טינ ןעמוקעגרַאפ טינ גנורעדנע םוש
 ,טנעגירביא ,ןערָאיטקא יד ןופ קאמשעג םעד ןיא טינ ןוא םוקילבוּפ
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 עטריטרַאּפמיא טימ טנערָאװעב ךיז טָאה רעטאעהט רעניזָאד רעד

 םעד ןופ טרהירעבנוא ןעצנאג ןיא ןעוועג ןעגייז עכלעוו ,ןערָאיטקא
 .אקירעמא ןיא ענהיב רעשידיא רעד ןופ טסייג ןעייג

 -אעהט סלעּפיּפ ןיא רענַאז העד ןוא רָאטקעריד טּפױה רעד

 "וצ רהָאי עכילטע טימ זיא רע ןעוו ,רעלדא בקעי ןערָאװעג זיא רעט

 ןייז ןיא ,זיוה ארעּפָא אינעמור םעד ןופ רָאטקעריד ןעוועג קיר

 ןייז ןיא .עמארד רערעסעב רעד ןופ םייה יד ןערָאװעג רעטאעהט

 -עס ןעצנאגנ םעד ראפ ןערָאװעג טלעטשעגנָא ןידרָאנ זיא רעטאעהט

 -נייא רעד ןערָאװעג רעלדא זיא עמארד רערעסעב רעֶד ךרוד ןוא ןָאז

 ןיא ץנענילעטנ-א רעשידיא רעד ייב רָאיטקא רעטנעקרענא רעניצ

 -נא יד רהעמ ןיוש רע טָאה רעטאעהט סלּפיּפ ןיא רעבא .אקירעמא
 -ראפ א ןעוועג ןיוש זיא עיצַאטוּפער ןייז ,טפראדעג טינ גנונעקרע

 -ענבָא ךיז טָאה רע סָאװ ,טימרעד טנענונעב ךיז טָאה רע ןוא עניט

 -ניא ןייז טזָאלעג גיהור טָאה ןוא רעקיטשד-דנוש יד ןופ טלעסיירט

 ףיוא ןעצנארק רעברָאל ןעניוועג יקספעשאמַאהט סיראב ףתוש ןרעג

 ןיא ןעניוצעגרעבירא ךיז ןעבָאה ייז רעדייא .דלעפ ןעניזָאד םעד

 רָאזדניוו ןיא ןענַאטשעג ןעמאזוצ ןענייז ייז ןעוו ,רעטאעהט סלּפיּפ
 קיטש ןעשערַאנ א ןיא לָאר א ןעמהענ טזומענ טפָא רעלדא ךָאנ טָאה

 -ָאפענ טָאה סָאד .ערעדנא יד טימ ךיילג שעראנ ךיז ןעכאמ ןוא

 -רעפ טפראדענ ןעמ טָאה טפעשעג בעילוצ ןוא טפעשעג סָאד טרעד

 טראנעג יקספעשַאמָאהט טָאה סלעּפיּפ ןיא רָאנ .דובכ םעד ןעניוב

 ףיוא ןעק ןוא ,ןהעטשעב ןיילא ?יטדעטש ןייז ןעק רע זא ,ןעזייוו וצ

 ,ףיוא טרהיפ רע סָאװ רעקיטש יד ןעגָארט סעציילּפ ענעגייא ענייז

 רעקיטשיץנַאט ןוא גנאזענ יד טרהיפענפיוא טָאה רע יוװ יוזא ןוא

 טנעלפ רעלדא ןוא ,ןָאזעס לעטרעיפ יירד עטוג טלעיּפשעג רע טָאה

 אזא ףיוא .עסעיּפ רערעסעב א ט מ טייצ וצ טייצ ןופ ןעזייוו ךיז

 -ָאהט סָאװ ,טלַאטשעג יד ןעמונעגנַא רעטאעהט סלּפיּפ טָאה ןפוא

 טנעקעג טָאה ףיוא ןעביוא ןופ םגה ןוא ,טרילעדָאמ טָאה יקספעשאמ

 ,םינּפ ןעגיבלעז םעד ןעבָאה רָאזדניוװ ןוא סלּפיּפ זא ,ןעזייווסיוא

 ןעוו ,ןעזיוועגסיורא ייז ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד רעבא ךיז טָאה

 ןעוועג זיא יקספעשאמָאהט .ייז וצ טקוקעגוצ רעסעכב ךיז טָאה ןעמ

 ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו ?עגניא א ךָאנ טעמכ ,?'רוחב רעגנוי א
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 רעכיג ךיז טָאה ןערָאיטקא ערעדנא עלא יו רהעמ רע ןוא ,אקירעמא

 -.סקע .רענאקירעמא רענעפורעג יוזא רעד טימ ןעגנורדעגכרוד

 רענאקירעמַא רענייר א זיא אצנַאגַאװַארטסקע יד .אצנַאנַאװַארט

 .רעגניפ יד ןופרעד טקעל םלוע רענאקירעמא רעד ןוא טקודָארּפ

 א ,גנורּפש א ,גנוז א ןופ טהעטשעב גנוטלאהרעטנוא עצנאנ יד

 י"קעפע ענהעש ןוא ךאלדיימ עטעקאנ בלאה ענהעש ,האצמה ,ץיוו
 ןוא ךאז עשינצבק א זיא ןַאטנַאש עפאק רעשיאעּפָאריױא רעד .ןעט

 טנעכייצ אצנַאגַאװַארטסקע רענאקירעמא יד תעשב ,ראגלואוו וצרעד

 -בארנ ןייק טינ טביולרע ןוא סוסקול ןוא טייקכייר א טימ סיוא ךיז

 ןעשנעמ ערעטלע רענאקירעמא ןוא דנענוי רענאקירעמא יד ,טייק

 אזא טינ ןעמ ואוו ,רעטאעהט א ןופ ןעלעווש יד בא טושּפ ןענַאלש

 ןופ רענניא ןעוועג זיא יקספעשאמָאהט ?ייוו ןוא .גנוטלאהרעטנוא

 טָאה ,אקירעמא ןייק ןעמוקענ זיא רע ןעוו ןערָאיטקא ערעדנא עלא

 ,קורדנייא ןרעקראטש א םהיא ףיוא טכאמעגנ אצנַאנַאװַארטסקע יד

 -ענ טָאה רע ואוו רעטאעהט םעד ןיא ןוא ערעדנא יד ףיוא יו

 ןעניזָאד םעד ןעגנערבוצניירא טכוזענ דימת רע טָאה טלעיּפש

 -ענסיוא ןעוועג ןענייז רעקיטש ענייז זא ,טינ טסייה סָאד .טסייג

 -ידיא רעד ראפ ,ַאצנַאגַאװַארטסקע רעד ןופ םערופ םעד ןיא ןעסַאג

 -ָאהט רָאנ ,שינחדב וצ ,לָאװירפ וצ ,טכייל וצ יז זיא ענהיב רעש

 ןעבעג וצ טבערטשעג גידנעטש גיניזטסואוועבנוא טָאה יקספעשאמ

 טרָאס ןעניזָאד םעד ןופ גנובראפוצ א תוחּפה לכ5 רעקיטש ענייז

 -נא ןעכלעוו ןיא יו רהעמ ס'יקספעשאמָאהט ןיא .גנוטלאהרעטנוא

 רעד ןעשיווצ הציחמ יד ןערָאװעג טפאשענבָא זיא רעטאעהט רעד

 -טפאשדארעמאק ןענייז רעכוזעב יד ןוא םוקילבוּפ םעד ןוא ענהיב

 ןוא ןומזּפ א ןיא ךיז ןענילייהטעב וצ ןערָאװעג ןעדאלעגנייא ךיל

 ןעכלעוו ןיא יו רהעמ ס'יקספעשאמאהט ןיא .ןעמאזוצ עלא ןענניז

 ,ןהָאפ רענאקירעמא רעד טימ טכַאּפעג ןעמ טָאה רעטאעהט רעדנא
 ןעטיײרּפשרעפ וצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה םזילַאנַאיצַאנ רעד ןעוו ןוא

 -ויצ עיולב יד ןעמוקענוצ ךיוא זיא אקירעמא ןיא זעדיא יד ןעשיווצ

 -עג ערעדנא יד יו רהעמ טָאה ן'יקספעשאמאהט .ןהָאפ עשיטסינ

 עטסראבננַאג יד זיא סָאװ ,עידעמַאק רעשילאקיזומ רעד וצ ןעניוצ
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 -עּפָא עבלאה א זיא סָאװ ןוא ענהיב רענאקירעמא רעד ףיוא הרוחס

 .אצנַאגַאװַארטסקע עבלאה א ןוא עטער

 טָאה יקספעשאמָאהט זא ,ןענַאז וצ שלאפ ןעוועג טלָאװ סע
 ןיוש .ענהיב רעשידיא רעד ףיוא טכארבעגפיורא טסייג ןעגיזָאד םעד

 ןעלעיּפש וצ ןעביוהעגנָא טָאה עינאּפמַאק עלעיאר עטשרע יד ןעוו

 -ַאמארווא סקאמ ןעסָאלשעננָא רהיא ןָא ךיז טָאה קרַאי וינ ןיא

 א ןופ ןעננאנענרעביא רעטאעהט ןעשידיא םוצ זיא רעכלעוו ,שטיוו

 םעד ןיא החמומ א ןעוועג זיא רע ןוא ןאטנאש עפאק ןעשטייד

 םעד טאהעג סרעטאעהט עשידיא עלא ןעבָאה ןפוא אזא ףיוא .ךאפ

 -יא רעד ןופ טירט עטשרע יד ןופ ןיוש ץנאלג ןעשינַאטנַאש עפאק

 רעטאעהט ס'יקספעשאמָאהט ןיא רָאנ .אקירעמא ןיא ענהיב רעשיד
 -עירפוצ טנעקעג רעסעב טָאה ןוא שינאגרַא רהעמ ןעוועג סָאד זנא

 ןעוועג זיא סָאד ןוא .דנענוי עטריזינאקירעמא רהעמ יד ןעלעטשנעד

 סלפיפ ףיוא טנעלעגפיורא טָאה יקספעשאמָאהט סָאװ לעּפמעטש רעד

 ,רעטאעהט

 ס'יקספעשאמָאהט זא ,ןעננירד טינ רעבא ןעמ ףראד ןופרעד

 -אמַאהט .,םערופ ןייא ןיא ןעסָאנעג עלא ןעוועג ןענייז רעקיטש

 ערעסעב א ןעלעיפש וצ ןענינרעפ טנעקענ ךיוא ךיז טָאה יקספעש

 -עגפיוא ךמס םענענייא ןייז ףיוא טייצ רענעי ןיא טָאה רע .עסעיּפ

 -ענסיוא אקוד ךיז טָאה ןוא ,"תסחוימ על'הרובד, ס'נידרָאג טרהיפ

 -ענפיוא ךיוא טָאה רע ,דעימש םעד ןופ לָאר רעד ןיא טנעכייצ

 זיא םורא טייצ רעצרוק א ןיא ןוא "ררושמ ל'דוד , ס'נידרָאג טרהיפ
 טָאה סָאוװ רעגיצנייא רעד ןעוועג רהַאי עכילטע ןופ ךשמ א ןיא רע

 זיא סע יוװ .ס'ניביל םעדכַאנ ןוא ןעסעיּפ ס'נירבָאק טרהיפעגפיוא

 סָאװ ,רעטאעהט ןייק ןעוועג טינ זיא טנַאמרעד ןעוועג ןעביוא ןיוש

 -אעהט רָאזדניװ ןיא ,רעקיטש טרָאס ןייא וצ ןערָאװשעג ןייז לָאז

 ןיירא ןיהא ןענייז שטיוורוה ןוא ענייה יו דלאב ןעמ טָאה רעט
 .ןירבָאק .5 ןופ "ןעטייק ענעסירוצ , קיטש ערעסעב א טרהיפעגפיוא
 .טרעדנעעג טינ רעטאעהט םעד ןופ רעטקאראכ םעד טָאה סָאד רעבָא
 ףיא לעּפמעטש ןייז טגעלעגפיורא טָאה שטיוורוה יו יוזא ןוא

 לעּפמעטש ןייז טגעלעגפיורא יקספעשאמַאהט טָאה יוזא ,רָאזדניװ

 ןעק טלהיפענ ךיז טָאה סולפנייא ןייז קראטש יו ןוא ,סלַּפיִּפ ףיוא
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 זיא רעטאעהט סלּפיּפ םעד ןעמהענ םייב סָאװ ,ןופרעד ןהעז ןעמ
 רָאנ זיא יקספעשאמָאהט ןוא רָאטקעריד טּפיוה רעד ןעוועג רעלדא

 טָאה ,םורא רהָאי עכילטע ןיא ןוא ,ריּפַאּפ ן'פיוא ףתוש א ןעווענ

 -אמַאהט ןוא רעטאעהט ןעניזָאד םעד ןעזָאלרעפ טזומענ רעלדא)

 .תיבה לעב טּפיױה רעד ןערָאװעגנ זיא יקסמעש

 -םניטכיוו רעד ןערָאוװעג רעלסעק זיא רעטאעהט אילַאהט עא
 ןייז קנאד א .העד טּפיױה יד ןענירקעגנ טָאה רע ןוא רָאטקערײד ראס

 םוצ ןָאהטעג קור א ךיז רע טָאה ןעסעיּפ ערעסעב יד ןיא ןעלשישש

 רמערפ ןעוועג רע זיא טייצ רעניבלעז רעד ןיא רָאנ ,ןָא ןשביוא

 יו ןעמארד עשיסאלק יד .,םוקילבוּפ ןעשידיא ןעטנעגילעטניא סםשד

 טרהיפעגפיוא טָאה רע סָאװ ,ןעסעיּפ ענרעדָאמ ס'נאמרעדוז ךפא

 -ערעטניארעפ טינ רעכוזעב ןעשידיא ןעטנענילעטניא םעד ןשבַאה
 טָאה רעקיטש עשידיא ערעסעב יד ףיוא עילַאּפָאנָאמ יד ןוא טריס

 ןענַאטשעג רעביראד ןיא רעלסעק ,רעלדא טאהעג טלַאמעד זיב

 -עג גיטסול ךיז רע טָאה טייז ןייא ןופ ,עיציזַאּפ רעשלאפ א ןיא

 -ענ רענניפ יד טָאה סָאװ ,םוקילבוּפ ןעשעראנ םעד רעביא טכאמ

 זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא רעקיטש עקסנַאנַאלַאב יד ןופ טקעל
 | ,םוקילבוּפ ןערעסעב םעד דמערפ ןעוועג רע

 ןעטערטוצסיורא ןעביוהעגנָא ןיצּפיל ינעק טָאה טלָאמעד דָארג

 .ןעסעיּפ ערעסעב טימ םוקילבוּפ רעקרַָאי וינ ן'ראפ גיגנעהבאנוא

 ,אזַא ןענניד יז טנעלפ ,טאהעג טינ רעטאעהט ןייק טָאח יז יו יוזא

 טייהנעגעלעג יד ןוא ,טייהנעגעלעג א טכאמעג ךיז טָאה וצרעד ןעוו

 ןעטפעשענ יד ןעוו ,ןעכַאװ ענעי ןיא טכאמעג ךילניואוועג ךיז טָאה
 טלָאמעד ןענייז רעקיטש יוװ יוזא .ךאווש ץנאנ ןענייז רעטאעהט ןיא

 ןיצפיפ טָאה ,סרעטאעהט עלא ןיא ןרעדנא ן'כָאנ סנייא ןעלאפעג

 א רָאנ ,טלָאװעג טָאה יז רעטאעהט ןעכלעוו ןעביילקסיוא טנעקעג

 -עיּפ ערעסעב ערהיא עלא יז טָאה ןעמארד ייווצ עטשרע יד ץוח
 -ענפיוא יז טָאה ָאד ,רעטאעהט אילַאהט ןיא טרהיפענפיוא ןעס
 יד םגה ןוא "העובש , יד ,"הטיחש , יד ,"תרפא עלערימ , טרהיפ
 -ניא רעד זיא ,יורֿפ א ראפ זיא ןעסעיּפ עגיזַאד יד ןיא לָאר טּפיױה
 ןהוי וצ ערָאװעג טשאררעביא םהענעננא םלוע רעטנענילעט

 -עיּפ עטנַאמרעד יד ןופ ערעטקאראכ ענעדיישרעפ יד ןיא ן'רעלסעק
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 -יטאבעד ,ןעדער וצ ןגביוהעגנַא זה ;עלסעק ןעגעוו טָאה ןעמ ,ןעס
 רע זא ,ןהעזעג גנירג טָאה רעלסעק ןֹוא טנאלַאט ןייז ןענעוו ןער
 -סעמרעפ ךיז טעוו רע ןוא ןעסעיּפ עניטכיר יד ןעבָאה רָאנ ףראד
 ,ענהיב רעד ףיוא ןעמעוו יבא טימ תוחכ יד טימ ןעט

 -עג רעטאעהט אילאהט ןיא טָאה ן'רעלסעק טימ ןעמאזוצ
 -ורּפ סלא קרָאי וינ ןייק יז זיא ןעמוקעג .שילאק אהטרעב טלעיּפש
 ַא טציזאב יז זא ,ןעזייווסיורא ןעמונעג יז טָאה דלאב רָאנ ,ַאנַאדַאמ
 טלעיּפשעג טָאה יז עכלעוו ןיא רעקיטש יד .טנאלאט ןעשיטאמארד
 רהיא ןיא ןעניישוצסיורא טייקכילגעמ יד ןעבענעג טינ רהיא ןעבָאה
 -באש יד זא ,טלהיפרעד יז טָאה ןיטסיטרא סלא ןוא טפארק רעלופ
 טכוזעג ךיז טָאה יז .טנאלַאט רהיא ראפ רבק א ןענייז רעקיטש ענַאל
 רהיא ראפ ןערָאיטקא יד יו ,לעטימ ןעגיבלעז ן'טימ ןעוועטאר וצ
 טָאה יז טסייה סָאד ,ענאל אזַא ןיא ןהעזרעד ךיז ןעבָאה ייז ןעוו
 טָאה ןעמ ןוא ןעסעיּפ עשיאעּפָארייא ףיוא ןָאהטעג ףרָאװ א ךיז
 ס'טדראהנרעב אראס ןופ רעקיטש רַאּפ א טצעזרעביא רהיא ראפ
 סָאװ ,רעניבלעז רעד ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא .ראוטרעּפער
 -עגעג טָאה םלוע רעטסָארּפ רעד .רעלעיּפשיוש עגידרעהירפ יד טימ
 ןוא ןעמוקעג טינ זיא םלוע רערעסעב רעד ןוא רעטאעהט ןיא טצענ
 זא ,טסואוועגנ טינ וליפא ןעמ טָאה ןעזיירק עטנעגילעטניא יד ןיא
 -רעפ וצ טייהנענעלעג א ףיוא טראוו עסירטקא עטבאגעב טסכעה א
 .ענחיב רעד ףיוא ןָא ןעביוא עמאס םעד ןעכיג ןיא ןעמהענ

 ןערעוו וצ ןעביוהעגנַא טציא טָאה עמארד ערעסעב יד רעבָא
 ראלַאד טרעדנוה זיא קירוצ רהָאי עבילטע טימ .ןעסיב רערעייט א
 "תרפא עלערימ , רָאנ ,זיירּפ רעגיד'השקשינ א ןעוועג עסעיּפ א ראפ
 טָאה םעדכָאנ ןעוו ןוא ןַאהטעג ביוה א דנעטיידעב זיירּפ םעד טָאה
 טָאה ,ןָאזעס א ראפ ןעסעיּפ יירד ןענידרַאג ייב טלעטשעב רעלסעק
 טלַאמעד טָאה ןעמ ,ראלַאד טרעדנוהנהעצטכא ןעפַָארטעב עמוס יד
 שנעמ טָאג , ןָאזעס ביֹוהְנֶא טרהיפעגפיוא רעטאעהט אילאהט ןיא
 רעקיטש עדייב ,"ָאהפאס עשידיא יד, ןַאזעס ףוס ןוא "פעווייט ןוא
 -נערהע יד זא טניואוועג זיא ןעמ ביוא רָאנ ,ןעלאפענכרוד ןענייז
 ןעלָאז ןָאזעס ףוס ןוא ביוהנַא טלעיּפשעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעסעיּפ
 ןעטימ ןיא ןעסעיּפ טיורב יד ןעוו טרפב ,ןעבָאה טינ גלַאפרע ןייק
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 ןעוועג טינ רעבא ןעמ זיא ,סעכאלּפ יו ןעלאפעג טציא ןענייז ןָאזעט
 . טָאה טלַאמעד יו ןעסעיּפ ענעלאפעגכרוד ראפ ןעלהָאצ וצ טניואוועג

 ךיז ןעשיווצ ןערָאטקעריד יד ןוא .זיירּפ ןעסיורנ אזא ןעזיוועגסיוא

 - ןעמ רעבא ,ךאז עטוג א עקאט זיא דובכ זא ,ןעדער ןעמונעג ןעבָאה

 ,םעד בעילוצ ןערעוו תולדב ןעזַאל טינ ךיז ןעק

 ןעסעיּפ ערעסעב רַאּפ יד ןופ ןערָאװעג תולדכ זיא ןעמ יצ רָאנ

 יד טגיל ייז ןיא זא ,ןעזיוורעד רָאלק ייז ןעבָאה ךאז ןייא ,טינ יצ

 עשידיא יד, .רעלעיּפשיוש א ןופ עיצַאטוּפער יד ןעכאמ וצ טפארק

 -פיוא יד שילאק רעגנוי רעד וצ ןעניוצענוצ ךיילנ טָאה "ָאהפאס

 םוצ יז טָאה ָאד ןוא םוקילבוּפ ןערעסעב םעד ןופ טייקמאזקרעמ

 -ופ רהיא ןיא ךיז ןעזייוו וצ טייקכילנעמ יד טאהענ לָאמ ןעטשרע

 ןעכילטנעדרַארעסיױא ןא טציזעב יז זא ,ןענייצ וצ ןוא ץנאלג ןעל

 .טנאלַאט ןעסיורנ

 םושב  ןערָאיטקא יד ןעבָאה עמַאנער ןיא סניוועג אזא טימ

 םנה ןוא ןעסעיּפ ערעסעב יד ןופ ךיז ןעגָאזבא טנעקעג טינ ןפוא
 וצ טבערטשעג ייז ןעבָאה ,ןעטילענוצ לעירעטאמ רשפא ןעבָאה ייז

 ןעזייווסיורא טנעקענ ןעבָאה ייז ואוו ,ןעסעיּפ עכלעזא ןיא ןעלעיּפש

 רָאנ טינ ךיז ןעבָאה טנעכייצענסיוא ןוא ,ןענעכייצסיוא ןוא ךיז
 ,טָאנ, ןיא .ןערָאיטקא ערעסעב ערעדנא יד ךיוא רָאנ ,ןערעטש יד

 ןעקראטש א שטיװַאקשַאמס סירָאמ טָאה "לעווייט ןוא שנעמ
 לָאר רעניטכיוו עמאס רעד ןיא ןעלעיּפש ןייז טימ טכאמעג קורדנייא

 -סיוא ךיוא ךיז טָאה עמארד רעניבלעז רעד ןיא .קיזמ ?לאירוא ןופ
 ןיא .עמכארד ןופ לָאר רעניילק רעד ןיא קנאלב ןָאעל טנעכייצעג

 ןעזיוועג ַאקסעלונַאמ ךיז טָאה ?ָאהפַאס, ןיא ןוא "הטיחש , רעד

 טינ טלַאמעד זיב םהיא טָאה ןעמ ןעכלעוו ןיא ,טכיל אזא ןיא

 לָאר א ,עלעסיז 'ר טלעיּפשעג רע טָאה "הטיחש , רעד ןיא ,ןהעזעג
 -רעגניפ סאיטַאמ --- "ַאהפאס, ןיא ןוא עידעמַאק רערעכעה ןופ
 -עב ךיז טָאה ראוטרעּפער ס'נידרָאג ןיא ,לָאר רעטקַארַאכ א ,טוח
 -ייא ,גרעבנרָאט לאומש םוקילבוּפ ןרעסעב םעד ייב טכאמענ טבעיל
 טכארבענ טָאה סָאד ןוא ,רעלעיּפשיוש ערעטנענילעטניא יד ןופ רענ
 -סינידרַאנ , עּפורג א טרימרַאפ ךיז טָאה רעטאעהט ןיא זא ,וצרעד
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 לָאז עמארד עשינידרא, יד זא ,ןעפלַאהעג לעיפ ןעבָאה ייז ."ןעט
 .ענהיב רעד ףיוא ןעלצרַאוװנייא רעפעיט ךיז

 ךיז טָאה ןעמ ואוו סרעטאעהט ערעדנא יד ןיא ,סנעגירביא

 -ענ טינ ךיוא זיא רעקיטש ענאלבאש יד ייב ןעטלאהעג רעננערטש

 -דָאד ןעוו ,םהאנסיוא ןא רעכיג ןעוועג זיא סע ןוא ,רעכילהערפ ןעוו

 זיא םהאנסיוא אזא .קיטש א ןעמונעגסיוא קראטש רהעז טָאה ןעט

 טרהיפעגפיוא ןעטרָאד טָאה ןעמ ןעוו ,רעטאעהט סלּפיּפ ןיא ןעוועג

 ענייא ךָאנ ןעוועג ןענייז רשפא ןוא ,"ןעטנארגימע ,, סעשטיוועקייש

 טלָאמער ןענייז ללכ א סלא רעבא ,ןעמהַאנסיוא עכלעזא ייווצ רעדָא

 טנעקעג טָאה סָאד ןוא --- ןרעדנא ן'כָאנ סנייא ןעלאפעג רעקיטש

 טנעקעג תוחּפה לכל ךיז טָאה סָאװ רעטאעהט א ראפ טסיירט א ןייז

 .ןעסעיּפ ערעסעב טימ ןעמהירעב
 .ןערָאװעג ןעמונעגקעווא טסיירט עניזָאד יד זיא םיצולּפ רָאנ

 ןטימ קיטש א טרהיפעגפיוא ןעמ טָאה רעטאעהט רָאזדניװ ןיא
 ןעוועג ןיא גלָאפרע רעד ןוא ,שטיוורוה ,.מ ןופ "רודה ןב , ןעמַאנ

 ןיא ןהעזענ טינ ןערהַאי ןוא ןערהָאי ןיוש טָאה ןעמ סָאװ ,אזא

 -ָאוו גיצנאווצ ןוא יירד "רודה ןב , טלעיּפשענ טָאה ןעמ ,רעטאעהט

 ןיא סָאד ןוא ןָאזעס ?עטרעיפ יירד טסייה סָאד ,דנַאנַאכָאנ ןעכ

 -לעזא סיואכרוד טגנאלרעפ םלוע רעד זא ,ןערָאװעג טשטייטענּפיוא

 ן'ראפ טרעפילעג ןעבָאה רענייטאל ןוא שטיוורוה סָאװ ,רעקיטש עכ

 / -אטקעריד יד ןופ רעצרעה יד .ןעטייצ עטלא עטונ יד ןיא רעטאעהט

 / ןוא טרעטיברעפ ןערָאװעג ןענייז סרעטאעהט ערעדנא יד ןופ ןער

 אילאהט ןיא ,רעלסעק ןערָאװעג טציירוצ זיא ןעמעלא ןופ רהעמ

 הפנמ ע'תמא ןא ןעוועג ןָאזעס ןעגיבלעז םעד ןיא זיא רעטאעהט

 עיינ א טָאה ןעמ יוװ ךיג יוזא .םודעמוא יוװ רעגרע ,רעקיטש ףיוא

 יד ןוא ןעמהענרעטנורא טזומענ סע ןעמ טָאה ,טרהיפענפיוא קיטש

 טָאה אילאהט זא ,טרעלקרע ןעבָאה עסאק רעד ןופ רעקיטילָאּפ
: 

 יזא ןענַאזעס ענירָאפ יד ןופ ןעסעיּפ ערעסעב עכילטע יד טימ

 טינ רעטאעהט ןיא רָאנ ןיוש ליוו רענייק זא ,םלוע םעד ןעבירטרעפ

 עשעראנ עלענַאיצַאזנעס א ןעבירשעגנָא טָאה ןידראגנ .ןעקעמשרעפ

 -עפַאה רעד ןיא טרהיפעגפיוא סע טָאה ןעמ ןוא "אקירעמא , קיטש

  ףיוא טָאה סָאד רַאנ ,םלוע רעשעראנ רעד ןעמוק טעװ טציא זא ,גנונ
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 ןענעייל ןעמוקענ םעדכָאנ דלאב זיא ןידרָאנ ןעוו ןוא ,ןעפלאהעג טינ
 ןוא .עסעיּפ יד טריקארברעפ רעלסעק טָאה ,"אטאנאס רעציירק, ןייז

 ףיוא טרהיפעגפיוא עסעיּפ עניזָאד יד טָאה שילאק אהטרעב םנה

 . *יורג א טאהעג טָאה "אטאנאס רעציירק , ןוא ךמס םענענייא רהיא

 ן'םיוא ןוא ןעדעירפוצנוא ןעבילבעג רעלסעק ןיוש זיא ,גלָאפרע ןעס

 א ןייז ןופ הלודג עצנאנ יד טזָאלענרעביא רע טָאה ןָאזעס ןעדנעמוק

 -עהט רָאזדניוװ ןיא תוריכש ףיוא ןעטַארטעגניירא זיא ןוא רָאטקעריד

 | ,רעטַא

 רעד סָאװ ראפ ,ןעבענענבא טינ גנונכער ןייק ךיז טָאה רענייק

 ןעטנעידרעפנוא ןוא ןעכילניואוועגנוא אזא טאהעג טָאה "רודח ןב,

 -הָאי טימ ,קיטש עיינ ןייק ןעוועג טינ זיא "רודח {ב, רעד ,נלָאפרע

 רעדנא ןא רעטנוא סע טרהיפענפיוא שטיוורוה .מ טָאה רעהירפ ןער

 זיא סע ןוא "ךלמה והיקזחי, ןעסייהעג סע טָאה טלָאמעד ,ןעמַאנ

 טָאה ,טרעסעבעגסיוא סע טלָאװ רע וליפא ןעוו ןוא .ןעלאפעגכרוד

 םמינ נלָאפרע ןעסיורג ןייק ןעדנעטשמוא עכילניואוועג רעטנוא סע

 ןייק ַאטינ ןענעד םעד רעסיוא זיא ןעטרָאד לייוו ,ןעבָאה טנעקעג

 ,םלוע ןא ןעמהענ יוזא לָאז סָאװ ,ךאז

 -וקעג זיא "רודה ןב, ןופ גלַאפרע רעכילטנעדרַארעסיױא רעד

 ןעדיא ןעוו רהָאי סָאד ןעוועג זיא סע ,ךאז רעניטייז א ןופ רָאנ ןעמ

 ןופ ?להָאצ עסיורג א ןוא ,ןעינעמור ןופ ןערָאװעג ןעבירטרעפ ןענייז

 -נאוו עטלעגַאוװרעפ עניזָאד יד .קרָאי וינ ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ייז
 לעסיב עצנאג סָאד ןעפַָארטענ רעטאעהט רָאזדניוװ ןיא ןעבָאה רערעד

 ןיא .ןעינעמור ןופ טריטרַאּפמיא טָאה שטיוורוה סָאװ ,טייקמירַא

 עשינעמור ענעי עלא ןעפָארטעג ייז ןעבָאה רעטאעהט רָאזדניװ
 -וטאב ןיא ,יסאי ןיא ןעטלאהרעטנוא ייז ןעבָאה עכלעוו ,ןערָאיטקא
 ןופ ךשמ .ַא ןיא טסעראקוב ןיא ,ץאלאנ ןיא ,אליהארב ןיא ,ןאש

 א ןיא יו רָאזדניװ ןיא ןעפַאלעג .ןענייז ייז ןוא ןערהַאי עגנאל
 עמאס יד ןעוועג "רודה ןב, זיא ייז ראפ ,רעטאעהט ןעטנאקעב
 סָאד ןוא ןהעזעג טינ ייז ןעבָאה סרעסעב ןייק ?ייוו ,הרוחס עגיטכיר

 רהָאי עכילטע טימ ןיא סָאװ קיטש א זא ,ךילנעמ טכאמעג טָאה

 לעטרעופ יירד ןעטלאה ןענעק טציא ךיז לָאז ןעלאפענכרוד רעהירפ

 .ןָאזעס
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 ןוא ךאזרוא יד ןעפירגעב טינ רענייק טָאה השעמ תעשב רָאנ

 טייצ זיא סע זא ,ךיוה ץנאג ןעדער וצ ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה ןעמ

 ןעביירבא ןוא ןערָאטױא עגידרעהירפ יד וצ ךִיז ןערהעקוצקירוצ

 ,עמארד רעשיטסילַאער רעד ןופ ןמיס ןעדעי ענהיב רעד ןופ

 טינ ןוא לאפוצ א ןעוועג זיא "רודה ןב, ןופ גלָאפרע רעד זא

 רַאּפ עדנעמוק יד ןעזיוועג ןעבָאה גנוניישרע עכילניואווענ ןייק

 "ירד ן'פיוא ןיוש .רעטאעהט רָאזדניװ ןעגיבלעז םעד ןיא ןענַאזעס

 רעטאעהט ןייז ןעוועטאר וצ טכוזענ שיטיוורוח טָאה ןָאזעס ןעט

 .זיוה ערעּפָא ןא ןיא טלעדנאוורעפ םהיא טָאה רע סָאװ ,טימרעד

 ןוא סרעגניז עינאּפמַאק א אּפָארייא ןופ טכארבעגרעבירא טָאה רע

 טָאה רע .סערעּפָא ןעלעיּפש וצ ןעביוהעגנָא רָאזדניװ ןיא טָאה ןעמ
 ןיילא ךיז ראפ רעטנוא רע טביירש טימרעד זא ,ןעפירנעב טינ ןיילא

 -הענרעטנוא יד וליפא ןעוו ?ייוו ,?ייהטרוא טדיױט א רָאטיױא סלא

 ּוצ טינ רָאנ רעביירשנעמארד סלא רע טָאה ,ןעגנילעג לָאז גנומ
 םעד ןהעזענ טָאה רע .טאהעג הרירב ןייק טָאה רע רָאנ .טימרעד ןָאהט

 םוצ ןעמוקעג זיא ןוא עמארד רעד ןופ גנולקיווטנע רעד ןופ גנאנ

 ץאלּפ ןייק רהעמ ןיוש ןיא ענהיב רעשידיא רעד ףיוא זא ,סולש

 ןענעלַאק ענייז ןוא רע סָאװ ,רעקיטש טרָאפ םעד ראפ ןעבילבעג טינ
 סָאװ ,ןָאזעס רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןעבירשעג ןעבָאה

 טימ גנומהענרעטנוא יד ,רעטאעהט ן'טימ ןעדנוברעפ ןעוועג זיא רע

 ןעדעי ןערָאלרעּפ טָאה רע ןוא ?אפכרוד א ןעוועג זיא ערעּפָא רעד

 ןייק לָאמ ןייק טָאה רע ,סנעגירביא .טנַאמרעפ טָאה רע סָאװ טנעס

 ,טנעידרעפ טָאה רע לעיפ ,טבעלרעפ טָאה רע ןוא טאהעג טינ דלעג

 רע יו םעדכַאנ ןוא ןערָאװעג טריזילַארַאּפ גָאטהייװצראה ןופ זיא רע

 ןוא דנעלע ןעברַאטשעג רע זיא רהָאי עכילטע טרעטאמעגבא ךיז טָאה

 (,1910 ,ץרעמ ןעט4) ןעזָאלרעּפ
 -יד ןיא ןעבָאה סָאװ ,ןערָאיטקא עכילטע יד ןעבָאה לייוורעד

 ,עמארד עשימייה ערעסעב יד טרהיפעגפיוא ןערהאי עגידרעהירפ

 -עב !עבָאה ייז ;גנוניישרע עגידריווקרעמ א ףיוא ךיז ןעסיוטשעגנָא
 תעשב ןעלאפעגכרוד ןענייז סָאװ ,ןעסעיּפ עניבלעז יד זא ,טקרעמ

 םיוק ןעבָאה ייז ןוא לָאמ ןעטשרע םוצ טרהיפענפיוא ייז טָאה ןעמ

 רעד טימ ןעבָאה ענהיב רעד ףיוא ייווצ רעדָא ךָאו א ןעגיוצרעד



 100 רעמאעהט ןעשידיא ןופ עטכושעג

 -ניואוועג ,ןעבעל רהעמ ןוא רהעמ ץלא ןעזייוו וצ ןעבױהעגנַא טייצ
 ףראד ,ךָאװ עטייווצ רעדָא עטשרע יד ףרוד טלאפ קיטש א ןעוו ךיל

 ראפ טדיוט טרעוו קיטש אזא .שידק ןנבר א ןעגָאז םעד ךָאנ ןעמ
 -עלשסיורא טינ רבק ןופ רהעמ סע ןעק טפארק ןייק ןוא ענהיב רעד

 -הע עטסיימ יד טימ ןעוועג לאפ רעד זיא סרעדנא ראג רָאנ .ןעּפ
 -שרע יד ןעלאפכרוד טגעמעג טָאה ןימ םעד ןופ עסעיּפ א .ןעסעיּפנער
 זיא יז זא טביױלגעג ןיוש טָאה ןעמ ןוא ,ךָאוו עטייווצ רעדַא עט

 ערעגנעל רעדָא ערעצרוק א ןיא רַאנ .ןעטַאשרעּפ ןוא ןעבַארגעב
 תבש א ןעלעטש טרינכורּפ עסעיּפ עניזַאד יד ןעמ טָאה ,םורא טייצ

 טָאה סע ןוא ,עכאווש א ךילנואוועג זיא עמהאננייא יד ןעוו גָאטייב

 זיא טראוורע טָאה ןעמ יו םלוע רערעסערג א זא ,ןעזיוועגסיורא ךיז

 טָאה ןעמ ןא ןוא .ןעמונעגסיוא טָאה יז ןוא רהיא ןהעז ןעמוקענ

 -ַאועג ץלא םלוע רעד זיא ,לָאמא ךַאנ ןוא לָאמא ךָאנ ןָאהטעג סע

 -עג ןעמונענפיוא רעמעראוו ץלא זיא עסעיּפ יד ןוא ,רעסערנ ןער

 - | | .ןערָאװ

 -עיּפש ןופ רדס םעד ןענעוו ןעקרעמעב וצ גיטיונ זיא ייברעד

 דנעבא ןעדעי ןעמ טלעיּפש רעטאעהט ןעשידיא ןיא ,רעקיטש עיינ ןעל

 -עלא ןיא ,גָאטייב ךיוא נאטנוז ןוא תבש ,םעד ץוח א ,ןוא ךָאװ ןיא

 -עגעג ןערעוו ןעננולעטשראפ עניטכיוו יד .ךָאו א לָאמ ןיינ ןעמ

 גָאטייב גאטנוז ןוא דנעבא ןוא גאטייב תבש ,דנעבא גאטיירפ ןעב

 ראפ , ןעבענעג ןערעוו ןעגנולעטשראפ ףניפ עניזַאד יד ,דנעבא ןוא
 טּפױה יד רעטאעהט רעד טָאה ייז ןופ טסייה סָאד ,"זיוה םעד

 ןיא רעטאעהט רעד ןוא ןעמונעגסיוא טָאה קיטש א ןעוו .הסנכה

 -עג רָאזדנ וו ןוא אילאהט ןופ ןעטייצ יד ןיא ןעמ טָאה לופ ןעוועג

 -ָאד א ןופ ןל אמייק א דנעבא ןא עסאק רעד ןיא ןעמהעננייא טנעק

 ןיא גָאטיײב גאטנוז ןוא תבש עמהאגננייא יד ,טרעדנוה טכא ראל

 ןענייז .רעזייה עלופ ייב םורא ןוא םורא ןוא ערענעלק א דנעטיידעב
 ---ץעבלאהטירד ראפ טונ ןעוועג ןעננולעטשרַָאפ ףניפ עטנַאמרעד יד

 ןערעוו סָאװ ,ןעגנולעטשראפ רעיפ ערעדנא יד ,ראלָאד דנעזיוט יירד
 ראפ טינ ןיוש ןענייז ,נאטשרענָאד ןוא גאטסניד ,גאטנַאמ ןעבענעג

 ןעטיפענעב ראפ ןעגנודרעפ ןערעוו ןעדנעבא עניזַאד יד .,זיוה םעד

 א טלהַאצעג טלָאמעד טנאיציפענעב רעד טָאה דנעבא אזא ראפ ןוא
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 עמהאננייא רעד טימ טָאה רעטאעהט רעד ןוא טרעדנוה ייווצ ראלַאד

 ,ןָאהט וצ טאהעג .טינ רָאג

 "ער גאטנוז ןוא תבש ,נאטיירפ ןופ ןעננולעטשרָאפ ףניפ ידי

 עסעיּפ א ןענעוו גרָאז יד .ךָאו א ןושל רעטאעהט ףיוא ךיז ןענעכ

 קיטש עיינ א ףיוא טרהיפ ןעמ ןעוו .געט יירד עניזָאד יד ראפ זיא

 -עדנא יד וצ ךייש זיא סָאװ ןוא ,געט יירד יד רָאנ סע ןעמ טלעיּפש

 -עב רעד ןוא רעקיטש עטלא ןעמ טלעיּפש געט רעיפ ענידעכַאװ ער

 סָאװ אזא ראוטרעּפער םענעבעגעננָא ןופ סיוא טביילק טנאיציפענ

 .טלעפעג םהיא

 יוזא ןעוועג ?אפכרוד א ראפ ארומ יד ןיא טייצ רענעי ןיא

 ןופ לָאמ ףניפ עלא ןעלעיּפש וצ טנאווענ טינ טָאה ןעמ זא ,סיורג

 סָאד אזא טָאה ןעמ ןוא עסעיּפ עיינ יד גאטנוז ןוא תבש ,גאטיירפ

 -ייב תבש ףיוא תעשב ,ןעדנעבא יירד יד ןיא טלעיּפשעג רָאנ בור

 ראוטרעּפער א טרהיפענפיוא ןעמ טָאה גאטייב גאטנוז ןוא גָאט

 -אעהט א .םלוע םייב הרוחס עראבגנאג א ןעוועג זיא סָאװ ,עסעיּפ
 טָאה ןוא ןעסעיּפ ראוטרעּפער עכלעזא רעב א טרעטיצעג טָאה רעט

 רעד ןיא ךיז ןעמ טָאה טפָא ,ןדנ ןעסיורג א ראפ טנעכערעג ייז

 טלעיּפשעג טינ וליפא ןעק עסעיּפ עיינ יד זא ,טּפאכעג טונימ רעטצעל

 -רעפ רהיא ךינ רעד ןיא טָאה ןעמ ןוא ןעדנעבא יירד יד ןיא ןערעוו

 .ןעסעיּפ ראוטרעּפער עטסקראטש יד טימ ןעטיב

 עסיורג ַא טַאהעג ראוטרעּפער רערעכייר א טָאה םעד ץוח א

 ןעמ טָאה ,טגָאזעג ןיוש יו .ןעדנעבא ענידעכאוו יד ראפ גנוטיידעב

 ןעמ טָאה ןָאהטעג ןוא ןעטיפענעב ראפ ןעננודרעפ ןעדנעבא עכלעזא

 ןעפַאה טנעקעג טינ לָאמ ןייק טָאה רעטאעהט א לייוו ,ראפרעד סע

 וו ,עמוס אזא ךָאו ןעטימ ןיא עסאק רעד ןיא ןעמהענוצניירא

 יד ןיא ןעוועג זיא סע ןוא טיפענעב א ראפ טלהַאצעב טָאה ןעמ

 ךַאו ןעטימ ןיא עכלעזא ןעבָאה וצ רעטאעהט ןופ ןעסערעטניא

 ץלא ,רעטאעהט א ןֹופ ראוטרעּפער רעד רעכייר סָאװ .רהעמ סָאװ

 סגח ןוא ,ןעטיפענעב יד ןופ ?להָאצ יד ןעוועג ןעטרַאד זיא רעסערג

 ךילניואוועג ןעמ טָאה ןעסעיּפ ראוטרעּפער עראבגנאנ ע'תמא יר

 -ענ א ראפ רעבָא ייז ןעמ טָאה ,ןעבעגעג טינ טיפענעב ןייק ראפ

 רעדיוו טָאה סָאד ןוא ,ןענירק טנעקעגנ ייז עמוס ערעסערג רעסיוו



 167 | רעטאעהט ןעשידיא ןופ עטכישעג

 -לעװ ,ןרעטש םעד ראפ הסנכה ןופ לאווק רעדנוזעב א טכאמעג

 | ,רָאטקעריד טּפיוה רעד ןעוועג ךיוא זיא רעכ

 -עסעב יד ןעפלַאהענ לעיפ ךיוא ןעבָאה ןעסיפענעב עגיזָאדי ידו

 רָאיטקא רערעסערג רעד ,םיתמה תיחת ןהעטשוצפיוא ןעסעיפ ער

 א רענייז ןיא לָאר א ןערָאװעג ןעלעפעג קראטש זיא םהיא ןעוו

 -נאיציפענעב יד ןעדערוצ טנעלפ עסעיּפ רערעסעב רענעלאפעגכרוד
 רעטאעהט ןיא םוקילבוּפ םעד ןופ גנוטלאה יד ןוא רהיא וצ ןעט

 ,םהיא ראפ רעזייוו רעד ןעוועג זיא

 יד םיתמה תיחת ןענַאטשענפיױא ןענייז ןפוא אזא ףיוא

 -עגכרוד רעהירפ ןענייז עכלעוו ,ןעסעיּפ עשימייה ערעסעב עטסיימ

 טימ .רעטאעהט םייב גנורהאפרע עיינ א ןעוועג זיא סָאד ןוא ןעלאפ
 יד ,טרהעקרעפ ,טריסאּפ טינ ?אפ אזא טָאה רעקיטש ענאלבאש יד

 -ַאה סָאװ רעקיטש ענאלבאש בור סָאד זא ןעזיוועג טָאה גנורהאפרע

 טרהיפעגפיוא ייז טָאה ןעמ תעב דלעג תורצוא טכארבעגנייא ןעב
 -נורא ייז טָאה ןעמ יוװ ךינ יוזא טדיוט ןערָאװעג ןענייז ,דייהרעיינ

 ןעבָאה סָאװ ןערָאיטקא עכילטע יד ןוא ,ענהיב רעד ןופ ןעמונעגרעט
 -עסעב יד ןופ ןערָאװעגנ תולדב ןענייז ייז זא ,טנַאלקעב רעהירפ דיז

 טינ ןיילא ןעבָאה ייז זא ןענופעגנסיוא לָאמא טימ ןעבָאה ,ןעסעיּפ ער

 | .רצוא ןעסיורג א ייז ןיא טלעמאזעגנַא גידנעסיוו

 -עס ן'כָאנ ןוא ן'ראפ טלעיּפשעג טינ ןיוש ייז ןעמ טָאה טציא

 יא .ןעסעיּפ טיורב ןערָאװעג ייז ןענייז ןעסעיּפנערהע ןופ ןוא ןָאו

 עט'בשות יד ןערָאװעג עסעיּפ ערעסעב יד זיא רעטאעהט אילַאהט

 רעשידיא רעד .ענהיב רעד ףיוא טצעזענסיוא ךאלטיירב ףךיז טָאה ןוא

 ףיוא ןוא סאנ רענעפוררעפ א ףיוא ןעוועגנ זיא רע םנה ,רעטאעהט

 רעדָא רוכש א ףיוא רעדָא ןעסיױטשעגנָא ךיז ןעמ טָאה טירט ןעדעי

 יצ ןעביוהעגנַא טָאה ,קָאטשניר עמאס ןופ ?עדיימנעסאנ א הוא

 רענאקירעמא רערעכעה דעד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ךיז וצ ןעהיצ

 -ַאֹרּפ רענאק רעמא רעטאעהט ןיא ןעמוק ןענעלפ סע .ץנעגילעטניא
 -ערעטניא ךיז ןעבָאה סָאװ ענעי עלא ןוא ןעטארעטיל ,ןערָאסעּפ
 .ענהיב רענאקירעמא רעד ןופ דנַאטשוצ ןערעסעב א טימ טריס
 טלעטשעגנסיורא ןעבָאה רעקיטירק רענאקירעמא עטמהירעב עכילטע

 םענאקירעמא םעד וצ לעיּפשייב א ראפ רעטאעהט ןעשידיא םעד
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 -היב רענאקירעמא רעד ףיוא סָאװ ,טרעיודעב ןעבָאה ןוא םוקילבוּפ
 ןעשידיא ןיא יװ ןעסעיּפ עטסנרע עכלעזא טינ ןעמ טלעטש ענ
 . ,רעטאעהט

 ןערָאטקעריד ןעמוקעג ךיוא ןענייז רעטאעהט ןעשידיא ןיא

 ראפ ךאוו רעד ףיוא דימת ,ייז ןוא סרעטאעהט רענאקירעמא ןופ
 ייז .ןערָאיטקא עשידיא יד וצ טקוקעגוצ ךיז ןעבָאה ,ןעטפערק עיינ
 רעייז וצ ןוא ןעצאיאּפ ,רעכאמנעצנוק ןעפערט וצ טראוורע ןעבָאה

 ,רעלטסניק ע'תמא ןעהעזרעד ַאד ייז ןעבָאה גנושאררעביא רעסיורג
 ףיוא ךיוא גנורעיצ א ןייז טנעקעג ןעבָאה סָאװ ,עסיורג רָאג עכנאמ

 | ,ענהיב רענאקירעמא רעד
 טָאה עכַאּפע סגנַאגרעביא יד יוװ יוזא ,ןהעזעגסיוא טָאה סע

 רעקרָאי וינ רעסיורג רעד ןוא ,ךיז ןענידנע םייב ןעטלאהעג ןיוש

 א ןופ ןערעדָאפ וצ סָאװ טכאמעג רַאלק דלאב ןיוש ךיז טָאה םלוע
 - -ַאהט ןערָאװעג זיא עמארד רערעסעב רעד ןופ םייה יד .רעטאעהט
 טציטשעג ךיז טָאה יז עכלעוו ףיוא ןעלייז יד ןוא רעטאעהט איל
 ןערָאטױא עגידרעהירפ יד .ןיצּפיל ןוא שילאק ,רעלסעק ןעוועג ןענייז

 ,דנעה ערעייז ןיא ענהיב עצנאג יד טאהעג רעהירפ ןעבָאה עכלעוו
 ףיֹוא טפארק עטסניטכיוו יד .ןהעזעננא טינ רהעמ טציא ךיז ןעבָאה

 ףיז ןעבָאה טייצ רעד ןיא ןוא ןידרָאג ןערָאװעג זיא ענהיב רעד
 -הֶאי יד ןיא .ןיביל ,ז ןוא ןירבָאק ןערעה ןעזָאל וצ ןעביוהעגנָא ךיֹוא
 .ןוא ענהיב רעד ףיוא טירש עטשרע ענייז טכאמעג ןיביל טָאה ןער
 -יטש עטשרע ענייז עלא .טירט ערעכיזנוא טימ רע זיא ןעטארטעג
 ןיב ןוא רעטאעהט אילאהט ןיא ןערָאװעג טרהיפעגפיוא ןענייז רעק
 -עג טָאה ןיביל רָאנ ,ןעלאפעגכרוד עלא טעמכ ייז ןענייז "עלענעה,
 םהיא ןופ טָאה ןעמ ןוא רעביירשנעציקס סלא ןעמַאנ ןעטוג א טאה
 א טימ ןעמוקסיורא רע טעװ רעטעּפש רעדָא רעהירפ זא ,טראוורע
 טנעהָאנ ןייז טיוצ .רעגיבלעז רעד ןיא טעװ סָאװ ,עמארד ערעסעב
 ,קלָאפ םוצ

 ןיא { טלקמ םוקמ א טכוזעג ךיוא "אנימ, ךָאנ טָאה ןירבָאק .ל

 טסיא , ןייז טרהיפעגפיוא ןעמ טָאה ןעטרָאד ןוא רעטאעהט אילאהט
 "ייוודָארב טסיא ןופ עינַאס , עסעיּפ עטסקענ ןייז ".ָאטעהג דייס
 סלעּפיּפ ןיא טרהיפעגפיוא ןעמ טָאה "היח ןוא שנעמ ,רוטַאנ, רעדָא
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 םענעי ןופ רעטקאראכ םעד טיול .ןעלאפעגכרוד זיא יז ןוא רעטאעהט

 ןופ רעביירש א ראפ ץאלּפ ןייק ןעוועג טינ ןעטרָאד זיא רעטאעהט

 ןעוו טייצ רעד ןיא ןעלאפעגנסיוא זיא סָאד רָאנ ,עמארד רערעסעב ַא

 .-יוהפיוא טנעקעג טינ ּפָאק ןייק רהעמ טָאה קיטש ענַאלבאש סָאד

 ַא ןעטלאהוצנָא יוזא יו ,ןענילק טפראדעגנ ךיז טָאה ןעמ ןוא ןעב

 ןעבירשעג ןירבָאק טָאה דנַאנַאכָאנ רהֲאי עכילטע ןוא ,םוקילבוּפ
 | | .יקספעשאמַאהט ראפ ךילסילשסיוא

 + ןפוא אזא ףיוא ךיז טָאה עמארד רערעסעב רעד ןופ העּפשה יד

 -עטאמ רעד ןוא םש רעד ןוא ענהיב רעצנאנ רעד ףיוא טיירּפשרעפ

 ,אזא ןערָאװעג זיא רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ דנַאטשוצ רעלעיר

 יד ייב טלעיּפשעג ןעבָאה סָאװ ,רעלעיּפשיוש עשידיא עסיורג זא

 .םהיא ףיוא ניוא ןא ןעפרָאװעג ןעבָאה אּפָארייא ןיא םלועה תומוא

 ,ןָאסירָאמ ץיראמ ןעוועג זיא ןערָאיטקא עכלעזא ןופ רעטשרע רעד
 .עלוש רעשיטנַאמַאר רעד ןופ רעלעיּפשיױש רעכילנינעק רעזייק א

 .ןוא רעטאעהט ןעשטייד םעד ןיא ןערילָארטסאג ןעמוקעג זיא רע

 רָאנ ,ענהיב רעשידיא רעד וצ טעשזדנַאלברעפ רע טָאה ןעטרָאד ןופ

 -רעּפער ןעשיסאלק םעד ןופ ןעטארטענבא טינ לָאמ ןייק זיא רע

 -ָאיטקא ערעדנא יד ןוא שטייד ןיא טלעיּפשענ טָאה ןיילא רע .ראוט

 -עד ןופ ןוא ,ןעלָאר עשטייד יד ןיא גנוצ ידי ןעכַארבעג ןעבָאה ןער

 עסיוועג א ןעבעג ןוא ןעמוק רהָאי ןעדעי טעמכ רע טנעלפ ןָא טלָאמ

 רע זיא ןעבעל ןייז ןופ ןערהַאי עטצעל יד ןיא ,ןעננולעטשרָאפ ?הָאצ

 | ,רעטאעהט ןעשידיא ןופ גיגנעהבָא ןעוועג ןעצנאג ןיא

 רעיינ רעד ןופ ןעפָארטעג ןעראוװעג ןענייז סָאװ עכילטע

 ,טימרעד ןעוועטאר וצ טכוזעג ךיז ןעבַאה ענהיב רעד ףיוא גנונדרָא
 ןעשיסור םענעמוקענפיוא ןעסיוועג א טסולפנייאעב ןעבָאה ייז סָאװ

 ןיא רעטאעהט א ןעיוב ייז ראפ לָאז רע ,לעשיפ ירעה ,רמ ןעדיא

 :ןעוועג ןענייז ייז ןעשיווצ ,לאטראווק ןעשידיא ןופ ןעצראה עמאס

 -סיימלעּפאק רעד ,רענייטאל ףעזָאי ,ּפראק עיפָאס ,?עקניפ סיראמ

 .ב רעקימָאק םעד ןעניוצענוצ ךיוא ןעבָאה ייז ןוא ,לעזדירפ רעט
 דנערג ףיוא טיובענסיוא ןעמ טָאה רעטאעהט םעד .ןייטשנרעב

 דנערג ןעבענעג ןעמַאנ א םהיא רעביראד טָאה ןעמ ןוא טירטס

 ,רעטאעהט



 עכָאּפע ענעדלָאג וד 100

 טיובענ זיא סָאװו רעטאעהט רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד

 ןעשידיא א ראפ ןוא עפורט עשידיא א ראפ הליחתכל ןערָאװעג

 םעד ןיא דאראּפ סיורנ טימ ןערָאװעג טנעפעעג זיא רע .םוקילבוּפ

 -עב וצ טכוזענ עינאּפמָאק יד טָאה רעטאעהט םעד ןיא ,1905 רהָאי

 יד טציילפרעפ ןיוש טָאה סָאװ םָארטש ןעיינ םעד ןעגענ ךיז ןעציש

 -עּפָא עשירָאטסיה א טימ ןעטָארטעגנסיױרא זיא רענייטאל .ענהיב

 ךאז ןייק טימ ךיז טָאה סָאװ ,"?בב תורהנ לע רעדָא ןויצ , עטער

 ,סיוא טזייוו סע יו ,רעקיטש ענילַאמא ענייז ןופ טדיישרעטנוא טינ

 -יולנ טלָאװעג טינ עינאּפמָאק ןייז ןופ רעדעילגטימ יד יו רע טָאה

 ןוא ,לעיּפש םירוּפ םעד ןופ ןעסקאווענסיוא זיא םלוע רעד זא ,ןעב

 ,ןערָאטקעריד יד ןענייז סָאד זא ,קורדנייא םעדירעטנוא ןעוועג זיא רע

 -כא יד ןופ רעקיטש ענַאלבַאש יד ןענענ טלעטשענ ךיז ןעבָאה סָאװ

 רָאטקעריד א ןיילא ןוא רעטאעהט םענענייא ןא ןיא ,ןערהָאי רעניצ

 .רעניבלעז רעד זיא םלוע םייב קאמשעג רעד זא ,ןעזייוו רע טעוו

 -עגנייא טָאה עינַאּפמָאק יד ןוא טרעיודעג טינ ננאל טָאה סע רעבָא

 רעד ןופ אצוי לעוּפ רעד .ןהענ טינ ןעמ ןעק םָארטש ןענעק זא ,ןהעז

 טָאה עינאּפמַאק יד זא ,ןעוועג זיא גנומהענרעטנוא רעניד'לזמ םילש

 -עג בלה תרבש ןופ דלאב זיא ּפרַאק עיפָאס ןוא ןעטלאהעגסיוא טינ
 | .ןעברָאטש

 ט נ ךיוא לייוורעד ךָאנ ןעמ טָאה עמארד רערעסעב רעד ןופ

 יז זא ,ןהעזענ ןיוש ןעבָאה עלא רָאנ ןעקילג עסיורנ ןייק טכאמעג

 ענעביוהעג א ןעוועג זיא גנומיטש יד .ןעגרַאמ ןופ עמארד יד זיא

 טָאה שטיוורוה ןופ גנוגנערטשנא עטצעל יד יו םעדכָאנ דלאב ןוא

 אילַאהט ןופ עינאפמָאק יד ךיז טָאה ,ךארק א טימ טנידנעעגנ ךיז

 רעלסעק דוד ןוא רענכאּפש דלאּפָאעל ןופ ןָאיצקעריד רעד רעטנוא
 -עהט רָאזדניוװ םעד ןעמונענרעביא ןוא ןיצּפיל ינעק טימ טריניבמַאק

 "דיווענ ןעוועג ןענייז ןעלּפמעט טסנוק עסיורג עדייב יד ןוא רעטַא

 ,עמארד רערעסעב רעד טעמ

 ,28 4244 .4+זה



 .לעטיּפאק רעטנוינ

 .עמארד רערעסעּב רעד ןופ לאפ רעד

 - טלעקיווטנע ךיז טָאה עמארד ערעסעב יד טָאװ טייצ רעד ןיא

 רעד ןערעוו וצ ןעכארּפשרעפ ןוא טייקלענש עראברעדנואוו אזא טימ

 ןעלאפ וצ ןעביוהעגנָא טעטראוורענוא ןעבָאה ,ןעדיא ןופ ץלַאטש

 .געוו רהיא ןיא רענייטש עסיורג

 רעד געוו ןיא ןעלאפעג זיא סָאװ ןייטש רעסיורג רעטשרע רעד

 ןעשיווצ ןָאינוי א ןופ גנורימראפ יד ןעוועג זיא עמארד רערעסעב

 .ןערָאיטקַא יד

 טינ הרירב רעדנא ןייק ןעבָאה ןערָאיטקא יד זא ,זיא תמא רעד

 ,סדנוק השעמ רהעמ ןעוועג זיא רעטאעהט ןעלעיּפש ןמז 55 .טאהעג

 ןעמ .ןעבעגעגבָא גינעוו ענארפ דעלעירעטאמ רעד טימ ךיז ןעמ טָאה

 ןעמ טָאה ,העבטמ א ןעלאפעגניירא זיא סע זא ןוא טלעיּפשעג טָאה

 "נוהעגוצ ןעמ טָאה ןעוועג טינ זיא העבטמ יד זא ןוא ,טעילוהעג

 רהעז .ןעגעװ ענעדישרעפ ףױא ךיז ןעפלָאהעג ןוא טרעג

 ץלַא זיא סָאד רַאנ ...ןעגעוו עכילדנעש ןוא ע'סואמ ףיוא רָאנ טפָא

 -וטיטסניא עמירַא ןא ןעוועג זיא רעטאעהט רעד ןעוו טכער ןעוועג

 ןענעוו טָאה סָאװ הרבח עגנוי ןעוועג ןענייז רעלעיּפש יד ןוא ןָאיצ

 ןיוש רָאנ .טגרָאזעג טינ ךאז ןייק ןענעוו ןוא טכארטעג טינ ךאז ןייק

 -עמא ןיא רעטאעהט רעשידיא רעד טָאה ןערהָאי רעניצכא ףוס םורא

 ןוא טייקכייר ןוא טייקטאז ןופ םינמיס ןעזייוו וצ ןעביוהעגנָא אקיר

 עגנוי עניטכענ יד ןוא ,ןעסקאוועג טייקכייר יד זיא רעטייוו סָאװ

 ןופ סעטַאט ,רעבייוו ןופ רענעמ ןערָאװעג ןענייז ןערָאיטקא רקפה

 | ,זלַאה ן'פיוא ךָאי א טימ ,רעדניק

 "וי ןערָאיטקא עטשרע יד טעדנירגעג עקאט דיז טָאה טלָאמעד

 זילבעג רעבא ןענייז ,ןערָאװעג ןעלאפוצ דלאב זיא יז םגה ןוא ,ןָאיִג
 יז 2 =
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 ןוא .ןעפאשענ רהיא ןעבָאה סָאװ ,ןעדנעטשמוא עגיבלעז יד ןעב

 רעסערג ןערָאװעג ןָאינוי א ףיוא גנורעדאפ יד זיא רעטייוו סָאװ

 | יי .רעקראטש ןוא
 טָאה רעטאעהט א ןיא עינַאּפמָאק יד זא ,ןעסייהעג טָאה סע

 / טיפַארּפ רעצנאג רעד ,ּפיצנירּפ ןעויטארעּפָאָאק א ףיוא טייבראעגנ

 רעלעיּפש ןוא ןערָאטקעריד יד ןעשיווצ ןערָאװעג טלייהטוצ זיא
 םעטסיס עניזָאד יד .םעטסיס ןעקראמ רעד טיול רָאטיױוא םעד ןוא

 רָאטיױוא ןוא רָאטקעריד ,רָאיטקא רעדעי סָאװ ,ןירעד ןענַאטשעב זיא

 ,ןעקראמ לעיפ יוזא ןוא לעיפ יוזא ףיוא ןערָאװעג טצאשעגבא זיא
 רהעמ ץלא ,טנעכעררעפ ןעוועג זיא רָאיטקא רעד רעסערג סָאװ
 רָאיטקא רערעסערג א טָאה ,לשמל ,יוזא ,ןעמוקעב רע טָאה ןעקראמ

 רעסיורג ַא רָאנ ןוא גיצכעז רערענעלק א ,ןעקראמ טרעדנוה ןעמוקעב

 -ַאטקעריד ןוא ןערָאיטקא עלא ןופ ןעקראמ יד .גיצפופ ןוא טרעדנוה
 עמוס יד ,לשמל ,ןעוו ןוא ןערָאװעג טנעכערעגנעמאזוצ ןענייז ןער

 -ַארּפ רעד ןוא דנעזיוט ייווצ ןעפַארטעב טָאה ןעקראמ סנעמעלא ןופ

 ןופ הטרעוו רעד זיא ראלָאד דנעזיוט ןעוועגנ זיא ךָאו רעד ראפ טיפ

 טאהעג טָאה סָאװ רָאיטקא רעד ןוא ,טנעס גיצפופ ןעוועג עקראמ א
 טיפָארּפ רעד ןעוו .ראלַאד גיסיירד ןעגירקעג טָאה ןעקראמ גיצכעז

 ַא ןופ הטרעוו רעד זיא ,ראלַאד טרעדנוה ןעוועג זיא ךאוו רעד ראפ

 -קא רענידעקראמ גיצכעז רעד ןוא ,טנעס ףניפ ןעוועג עקראמ

 -ראמ ניצפופ טרעדנוה רעד ןוא ראלַאד יירד ןעגירקעג טָאה רָאיט

 ,ראלָאד ןעבלאהטכא ןעמוקעב טָאה רָאיטקא רעגידעק

 -סיוא ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ רעדייא זא ,ךיז טהעטשרעפ סע
 -עגרעטנורא הסנכה רעד ןופ ןעמ טָאה טיפָארּפ םעד ןעלייהטוצ

 יד ,גנוטכיילעב ןוא גנוצייחעב ןופ ןעטסָאק יד ,דלענ הריד ןעמונ

 ערעדנא עלא יד ןוא רעטייברא עטלעטשעננָא יד ןופ תוריכש

 | ,ךָאו רעד ךרוד טָאה רעטאעהט א סָאװ ,תואצוה

 סָאד .עניטכיר ץנאנ א ךיז ראפ ןוא ןא זיא הקולח עניזָאד יד

 פעב רענענייא רהיא זיא עינַאּפמָאק עצנאנ יד זא ןעסייהעג טָאה

 רהעמ עלא ןעבָאה רערעסערג א זיא טיפַארּפ רעד זא ןוא תיבה

 רעגינעוו עלא ןעבָאה רערענעלק א זיא טיפָארּפ רעד זא ןוא תוריכש
 .תוריכש
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 -יד יד ןעבָאה הקולח רעד ייב סָאװ ,הרצ יד ןעוועג רעבא זיא

 ןעמ טָאה ןערָאוטקא יד ןוא תונובשח עסיורג וצ טכאמעג ןערָאטקער
 א טלעיּפש ןעמ זא ,ןהעזעג ןעבָאה ייז .ןעזיוועג טינ רעכיב ןייק
 חקולח רעד וצ טמוק סע זא רָאנ ,רעזייה עטקאּפעג ראפ טייצ ךָאוו
 רָאנ טאהעג טָאה עקראמ א זא ,תואצוה עכלעזא סיורא ךדיז ןעזייוו
 | | .הטרעוו םעניילק א

 כילניואוועג ןערעדָאפ וצ ןערָאיטקא יד ןעבירטעג טָאה סָאד
 טפאשעגבַא ןעצנאנ ןיא לָאז ןעקראמ ןופ םעטסיס יד ןוא תוריכש
 ילעב ןיילא ןייז טלָאװעג טינ רהעמ ןעבָאה ןערָאיטקא יד .ןערעוו

 וצ טגנאלרעפ רעסעב ןעבָאה ןוא חור ן'פיוא ןעטייברא ןוא םיתכ
 עדעי ןעגירק ןוא רעטייברא עטלעטשעגנָא סלא טכארטעב ןערעוו
 טזומענ ךיז ייז ןעבָאה ןעזייוורעד וצ סָאד ידכ ןוא .תוריכש דָא

 ,ןָאינוי א ןיא ןעריזינַאגרַא
 ןָאהט וצ טינ רַאנ טָאה סָאד זא ,סיוא טזייוו ךילכעלפרעביוא

 טינ ןעוועג זיא סע .עמארד רערעסעב רעד ןופ גנולקיווטנע רעד טימ
 ןעלאז ,ןערָאװעג ךייר זיא רעטאעהט רעד ןעוו זא ,טכער יו רהעמ
 טינ טָאה עמארד ערעסעב יד ןוא ,ןעסינעג ןופרעד .ןערָאיטקא יד
 רעד ןופ דלעג סָאד ןעמעוו וצ ,ןעניוועג טינ ןוא ןערילרעפ טנעקעג

 ,ןעזיוועגסיורא ךיז טָאה דלאב רָאנ .ןעלאפענניירא טינ זיא עסאק

 רעד ןופ ןובשח ן'פיוא ןערָאװעג טיובעג זייוולייחט זיא ןָאינוי יד זא
 ,עמארד רערעסעב

 סע בוא זא ,ןענופעגסיוא ןעכינ ןיא ןעבָאה ןערָאיטקא יד =
 -ענ רעכינ ייז ןעלעוו ,םיחב ילעב יד טימ סיוטשנעמאזוצ א'וצ טמוק

 ןעלעוו רעטאהט םייב ןעטייברא סָאװ עלא ביוא ,ףמאק רעייז ןעניוו
 יד ,ןעטסירָאכ יד טריזינאגרא ןעבָאה ייז ןוא .טריזינאגרַא ןייז
 -יֿכנ סָאד ןוא רעחעטש-ריהט יד ,רעהיצנא יד ,םישמש יד ,רעקיזומ

 רהעמ ץלא ,טפארק רעייז טלהיפרעד ןעבָאה ייז רחעמ סָאװ ןוא ןעכ
 ןעבָאה ייז .קירבאפ א ןיא טלעדנאוורעפ רעטאעהט םעד ייז ןעבָאה
 לעיפ .ןעניטפעשעב לָאז רעטאעהט א ןערָאיטקא לעיפ טע'קסּפ'עג
 ןעלָאז םישמש לעיפ ,רעהיצנא לעיפ ,ןעטסירַאכ לעיפ ,רעקיזומ

  ןעבָאה ייז ,ןעלהָאצ ייז לָאז ןעמ לעיפ ןוא ןערעוו טלעטשעגנא
 זא ,טכער זיא םע זא ,האצוה אזא ןיא רעטאעהט א ןעבירטעגניירא
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 רע לָאז ןעטפעשעג עטכעלש ןעכָאװ עכילטע זיולב טכאמ רע ןעוי

 .ןעצאלּפ

 יעסעב עלא טעמנ יוזא יוװ ,טנַאמרעד ןעוועג רעהירפ זיא סע

 טרהיפענפיוא ייז טָאה ןעמ סָאװ טייצ עטשרע יד ןענייז ןעסעיּפ ער

 "עג ייז ןענייז רעטעּפש טשרע ןוא רעטאעהט ן'ראפ תולד א ןעוועג

 ןיא ןיירא זיא ןָאינוי יד ןעוו .תוסנכה עסיורנ ןופ ?אווק א ןערָאוװ

 -עהט א ,טייקכילנעמנוא ןא ןערָאװענ סָאד זיא ,טפארק רעלופ רהיא

 טינ טָאה ןוא ךָאװ א תואצוה לעיפ יוזא ןעקעד טזומענ טָאה רעטא

 ,ןעסנַאש ןייק ןעמהענ וצ ךיז ןעביולרע טנעקעג

 -םיוא ןעביוהעגנָא טָאה עמארד עשידיא יד ןעוו טייצ רעד ןיא

 ןופ זיירק א ןערָאיטקא יד ןעשיווצ טרימרָאפ ךיז טָאה ,ןעהילבוצ

 ערענעלק ראפ ןעלעיּפש וצ טיירג ןעוועג ןענייז ייז .ןעטסינידרַאג

 סנידרָאנ טרהיפעגפיוא טָאה ןעמ ואוו ,רעטאעהס א ןיא תוריכש

 ןא ןערָאװעג רָאיטקא רעכילטינשכרוד רעדעי זיא רעטעּפש .,ןעסעיּפ

 -יווענסיוא טָאה םהיא ?ייוו ,עמארד רערעסעב א ןופ אנוש רע'תמא

 ךיז ןעקערש ןערָאיטקא עלעיפ ןוא הסנרּפ ןייז חּפקמ זיא יז זא ,ןעז

 ,ךארייוו ראפ ןטש רעד יו ,עסעיּפ עטונ א ראפ

 -עיּפש וצ רעבעיל זיא ייז זא ,ןעקנעד טינ ןפוא םושב ףראד ןעמ
 -סיורא זא ,טנעכייצעגסיוא ןעסייוו ייז ,רעקיטש עשערַאנ ןיא ןעל

 ןיא טייקכילגעמ א רָאנ ייז ןעבָאה רעלעיּפשיוש סלא ךיז ןעזייוו

 רעד ןיא ןוא ןערָאװעג טַאז ןענייז ייז רָאנ ,עמארד רערעסעב רעד

 -סניא רעשיטסיטרא רעד ןערָאװעג ןעמואוושרעפ זיא טייקטאז

 .טקניט

 ,הרצ עבלאה א ךָאנ ןענייז ןיילא ןערָאיטקא יד ,סנענירביא

 סגנאפנָא זיא יוזא ,סָאמ יד רעביא ןעּפאכ ייז ןעוו ןעפיירגעב ייז

 ןעלָאז ןָאינוי רעד ןופ ןעריהט יד זא טרהיפעגנכרוד ננערטש ןעוועג

 ,ןעסייהעגנ טָאה סָאד ןוא רעדעילנגטימ עיינ ראפ ןעסָאלשרעפ ןייז

 ייז .ענהיב רעד וצ ןעמוקוצ טינ רהעמ לָאז טולב עשירפ ןייס זא
 א וצ רעטאעהט ןעשידיא םעד טּפשמ'רעפ ןפוא אזא ףיוא ןעבָאה

 יזא טינ סָאד זיא ,תמא םעד ןעגָאז וצ .ננורהעצסיוא ךרוד טדיוטו

 ,טיורב ןעכילגנאלסנעבעל טימ ךיז ןעגרָאזעב וצ לעטימ א ןעוועג

 טינ ןעלָאז ייז זא ,ןערָאטקעריד יד ןעגענ ךיז ןענערָאװעב וצ יו
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 ידַאּפכיא טימ אקירעמא ןיא סרעטאעהט עשידיא יד ןעציילפרעפ

 ןעבָאה ןערָאטקעריד יד יוװ ,ןהעזענ ןעבָאה ייז .ןערָאטקא עטריט

 -ָאריוא ךָאנ ןָאזעס ףוס ןעדעי ךיז ןעזָאלוצקעװא עדָאמ א טכאמעג

 -כאמרעפ יד ןוא ,סעינאּפמָאק עצנאנ ןעטרָאד ןופ ןעגנערב ןוא עַּפ

 ןוא .ףיורעד רעפטנע ןא ןעוועג ןענייז ןָאינוי רעד ןופ ןעריחט עט

 "רענא עטריטרַאּפמיא ןעגעג .זא ,תמא םעד ןעגָאז רעדיוו ףראז ןעמ

 טדנעװעגנָא טינ ךאז ןייק ייז ןעבָאה רעלעיּפשיוש ערעסערג עטנעק

 יאעהט ןיא ןעלעיּפש וצ ןעטייקנירעווש ןייק ייז טכאמעג טיִנ ךוא

 "נירפ רעד זא ,ןהעזעגנייא ןערָאיטקא יד ןעבָאה רעטעּפש .,רעט

 ןָאינוי א וצ ןעסאּפוצ טינ ךיז ןעק ןעריהט ענעסָאלשרעּפ ןופ ּפיצ

 .טנעפעעג סָאװטע ןעריהט יד ןעבָאה ייז ןוא ןערָאיטקא ןופ

 ערעדנא יד ןענייז עמארד רערעסעב רעד ראפ הרצ עטסערנ יד

 װי עגיזַאד יד .רעטאעהט ן'טימ ןעדנונרעפ ןענייז סָאװ ,סנָאינוי

 רעשידיא רעד ןעוו ,טייצ א ןיא ןערָאװעג טעדנירנעג ןענייז סנַאינ

 ייונ טָאה סָאד .רעטקַארַאכ ןעשיטערעּפָא ןא טאהעג טָאה רעטאעהט

 ןוא ןעכיילג סָאד ןוא רעדיינש ,רעקיזומ ,ןעטסיראכ טכאמעג ניט

 -עג לייוו ,ןהעגעב טינ ןעצנאנ ןיא ייז ןהִא ךיז ןעמ ןעק טציא ךָאנ

 ַאעהט ןעשידיא ןיא ןערָאװעג טפאשעגנבא טינ זיא ץנאט ןוא גנאז

 גירביא ןיטולחל זיא טסאלאב רעצנאג רעגיזָאד רעד רעבא ,רעט

 -ארד וצ .ןעבעגבָא ןעצנַאג ןיא ןעלעוו ךיז לָאז סָאװ ,רעטאעהט א ןיא

 סנָאינוי יד ןעלעוו ,ןענעפע ןעלעוו ךיז לָאז רעטאעהט אזא ןעוו .עמ

 -ָאה ףראד רעטאעהט א יצ לאנע ץנאנ זיא ייז ראפ .ןעביולרע טינ

 -רָאפ ןייק ךיז טעוו םעד ןהָא ,טינ יצ טסאלאב ןענירביא םעד ןעב

 -עג זיא יוזא סלאפנעלא .ןעביוהפיוא טינ רעטאעהט א ןיא גנאה

 רעטייוו ןעטלאהנַא לָאז יוזא ביוא ןוא .גָאט ןעגיטנייה זיב ןעוו

 -עהט ןעשידיא ןיא עמארד ערעסעכ א ןעבָאה וצ רעווש ןייז טעוו

 .אקירעמא ןיא רעטא

 ןופ ןעמוקעג זיא ענהיב רעשידיא רעד ראפ פאלק רעטייווצ ַא

 ףיוא גיוא ןא ןעפרַאװעג ןעבָאה ייז .ןערָאטקעריד רענאקירעמא יד

 יד סָאװ טפארק עניטכיוו עטשרע יד ןוא רעלעיּפשיוש עשידיא יד

 רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ ןעמונעגוצ טָאה ענהיב רענאקירעמא

 .שילאק אהטרעב ןעוועג זיא
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 "עג קרָאי וינ ןיא רעטאעהט רעשידיא רעד זיא טייצ רעד זיבי
 ןערָאיטקא עשידיא עלא ןופ ןעגיוא יד ןעכלעוו וצ רעטנעצ רעד ןעוו
 -ָאה ןערָאטקעריד רעקרָאי וינ עשידיא יד .טדנעוועג ןעוועג ןענייז
 -ַאיטקא עשידיא ואוו ,חנידמ רעדעי ןיא טרעקאעג ןוא טכוזעג ןעב
 רהעמ א ןעפָארטעג ןעבָאה ייז רָאנ ואוו ןוא טלעיּפשעג ןעבָאה ןער
 ןיא טכארבעג רהיא ייז ןעבָאה ,טפאהק עגניטכיוו רעגינעוו רעדָא

 דאלַאד רענאקירעמא רעד .רעטאעהט ןעשידיא ןופ םייה רעיינ רעד |
 רערעדנא רעדעי ןופ העבטמ ערעדנא עדעי ןעגיואוועגרעבירא טָאה
 ט'םש"עג ענהיב עשידיא רעקרָאי וינ יד טָאה םעד ץוח א ןוא הנידמ

 ,רחאפעג א ןעבעווש וצ ןעביוהעגנָא טָאה טציא ןוא .טיירב ןוא טייוו
 רעטאעהט ןעשידיא ןופ ןעמחענוצ טעװ ענהיב רענאקירעמא יד זא
 ,טפארק ערעסעב עדעי

 םעד ,רוניפ יד ,עיצַאטסָאּפ יד טאהעג טָאה שילאק אהטרעב
 ןיא ןעניישרע וצ טייקכילגעמ יד ןעבעגעג רהיא ןעבָאה סָאװ םינּפ
 -יא ענידנעטשלופ א ןעננערבסיורא ןוא ,ןעלָאר עטסנעדיישרעפ יד
 -עגסיוא ,טנעגילעטניא ,שיטעטסעיאמ ןייז טנעקעג טָאה יז .עיזול
 ןוא םיטש עראברעדנואוו א טאהעג טָאה יז ,טבערגרעפ ,ןעסאל
 -סכילריטַאנ ן'פיוא ןעדער טנעקעג יז טָאה םעד קנאד א ןוא עיצקיד
 עטסטייוו עמאס יד ןיא ןעכיירגרעד לָאז םיטש רהיא ןוא ןפוא ןעט
 טביולרע רהיא טָאה טנעמארעּפמעט רהיא .רעטאעהט ןופ ןעלקניוו
 ןעלהיפענ עטסלעדייא ןוא עטסקראטש ,עטספעיט יד ןעקירדוצסיוא
 -טנַאק טזָאלעג יוזא ךיז ןעבָאה טכיזעג רהיא ןופ ןעלוקסומ יד ןוא
 רעבירא יז ןיא גנוגנערטשנא רעטסרנימ רעד ןהָא זא ,ןערילַאר
 -ָאמ ךיז ןעבָאה ןעניוא ערהיא ,ןעטייווצ םעד ןיא הטומ ןייא ןופ
 -ייפ ןעשילעה טימ ןעדנוצעגנָא עבעיל רעטסכייוו רעד ןופ ןאטנעמ
 ראפ ןעבָאה עגיצסטכיזעג ןוא עמיטש רהיא ןופ טייקמאזניוב יד .רע

 ןעגנוריטאש עטסלעדייא יד ןעבעגוצרעביא טכאמעג ךילנעמ רהיא
 -ניא ראפ רַאבצַאשנוא טכאמעג רהיא טָאה סָאד ןוא להיפעג א ןופ
 .ןעלָאר עטנעגילעט

 ןעק ענהיב רעד ףִיֹוא טלהיפעג ךיז טָאה פאלק רעד טייוו יו
 רעטאעהט ןעשידיא ןופ ןהענקעװַא רהיא טימ זא ,ןופרעד ןהעז ןעמ
 -ער רחיא ןופ ןעסעיּפ עכילטע ןעלעיּפש וצ ןעראוועג דילגעמנוא זיא
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 -ַאס , דנורנרעטניה םוצ ןערָאװעגנ טּפוטשרעפ ןענייז יוזא .ראוטרעּפ

 ערעסעב עסיוועג זא טסייה סָאד ןוא ."אטאנאס רעציירק, ןוא "אה

 -יא רעד ףיוא שילאק טימ ךילנעמ ןעוועג ןעטלָאװ עכלעוו ןעסעיּפ

 .ןעבָאה טנעקעג טינ גלָאפרע ןייק רהיא ןהָא ןעבָאה ,ענהיב רעשיד

 רענאקירעמא יד סָאװ ,לאפוצ א יו רחעמ טינ ןעוועג זיא סע
 "ודיא ןופ שילאק אהטרעב זיולב ןעמונעגקעווא ןעבָאה ןערָאטקעריד
 ייז ןעטלָאװ ,רעגניא ןייז לָאז רעלדא בקעי ןעוו ,רעטאעהט ןעש

 ןעלעיּפש וצ טאהעג קשח קראטש טָאה רע ,ןעמונרעפ ךיוא םהיא
 גנונעקרענא ןעניוועג וצ טראנעגנ רחעז ןוא ענהיב רעדמערפ א ףיוא

 ןייז ןענאטשעג נעװ ןיא זיא םהיא רעבא ,םוקילבוּפ ןעדמערפ א ןופ

 ךיז לָאז רע זא ,גנונּפַאה םוש ןייק ןעוועג טינ זיא סע ןוא רעטלע
 -עטש ןעדעירפוצ טזומענ ךיז טָאה רע ןוא .שילגנע ןענרעלסיוא ןעוו

 ףיוא ןעבעגעג ןעגנולעטשרָאפ עכילטע טָאה רע סָאװ ,טימרעד ןעל
 טָאה רע ןוא עינאּפמַאק רענאקירעמא ןא טימ ,ענחיב רעדמערפ א

 ןעבָאה ןערָאיטקא ערעדנא יד ןוא שידיא ןיא טלעיּפשעג לָאר ןייז
 -רעד ןעזייוורעד וצ גנירג ןעוועג זיא סָאד .שילננע ןיא טלעיּפשעג

 ןעבילקענסיוא רע טָאה ןעננולעטשרַאפ עניזַאד יד וצ סָאװ ,ראפ

 ,"קָאליײיש , עסעיפ יד

 -עיּפש וצ ךוזרעפ א טכאמעג רעטעּפש ךיוא טָאה רעלסעק דוד

 רעכלעוו ןיא עסעיּפ יד רָאנ ,ענהיב רענאקירעמא רעד ףיוא ןעל
 ךיז טָאה רע ןוא ןעלאפעגכרוד ךיילג זיא ןעטָארטענסיױרא זיא רע

 ,רעטאעהט ןעשידיא םוצ טרהעקעגקירוצ ףכית

 עמַאס יד רעלעיּפש רענעמ יד ןופ ןענייז רעלסעק ןוא רעלדא
 גנאלנערהאי .ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ןערָאיטקא עטסגיטכיוו

 -ַארּפ יו דָארג ,ןעטפערק יד טימ ךיז ןעטסעמ וצ טכוזעג ייז ןעבָאה
 רעשיזיפ טימ אקירעמא ןיא ךיז ןעטסעמ ןעטעלטא עלענַאיסעפ
 -ַאה ייז ןוא ,רעלעיּפשיוש רערעסערג א ןיא ייז ןופ רעוו ,הרובג
 םעד ןופ רענייא ןענייז ייז ןעדיישרעפ יו ,ןעפירגעב טינ ןעב

 וצ גנוגיינ א טימ רעלעיּפש רעשיטסילאער א זיא רעלדא .,ןעטייווצ

 -קַא רעשיטסילַארוטַאנ א ןזיא רעלסעק ןוא ,ןעבראפ עשיטנַאמַאר
 ןעגיילנַא טעוװו רעלדא .טייהראוו-סנעבעל ראפ גיוא ןא טימ רָאיט
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 ךיז טעוו רעלסעקס ןוא ,קורדנייא ןרעקראטש א ןעכאמ וצ געוו דס א
 יו ךיז ט?להיפ רעלדא ,רוטַאנ רעכילשנעמ רעד טימ ןענעכער רעכיג

 ןיא ענהיב רעד ףיוא ןעניישרע ןעק רע ןעוו רעסאוו ןיא שיפ א
 -עלע ןייז ןיא רהעמ ךיז טלהיפ רעלסעק ןוא ,ןעטעלָאּפע עניטסייג

  ףייו זיא םיטש ס'רעלדא .ןעננוי רקפה ןופ ןעלָאר יד ןיא טנעמ

 -נאמ זיא םינּפ ןייז ןוא רענעט עטסרעטנוא יד ןיא גידעשטסאל ןוא

 -נאנוא ןוא רענעט עטסרעביוא ענייז ןעבָאה ראפרעד רָאנ ,שיטענ

 -רעמ ,ן'רעלסעק ייב ,טייקטגנערטשעגנַא ןא ןוא טייקפראש עמענעג

 ?בלובמ רעטרעוו יד סיורא טפָא ןעמוק ליטש טדער רע ןעוו ,טרהעק

 רענעט עטסרעביוא יד ןענייז ראפרעד רָאנ ,ןעסָאנעננעמַאזוצ ןוא

 י"עטלאהעב טימ לופ זיא םהיא ייב םָאטַא רעדעי ןוא יירפ ןוא טכייל

 .טפארק רענ

 קראטש ןעלהיפ ןענעק רעלסעק ייס ןוא רעלדא ייס ,עדייב
 סָאד רָאנ ,סע:יצס עגיטפעה ןיא סיוא ךיז ןענעכייצ עדייב ןוא

 עדייב ןעבָאה ייז .ןעלטימ עראטנעמעלע ןַא וצרעד ייז ןעדנעוו בור

 ."רעפ יד ןעבעגרעביא טכייל ןענעק ןוא רע'מינּפ עלופסקורדסיוא

 .ןעלהיפעג עטסנערייש

 -?עפ ןעבָאה סָאװ רעלעיּפשיוש עשידיא יד ןעבָאה ?לכ א סלא

 ייק טאהעג טינ רעטאעהט ןעשידיא ןיא ןָא ןעביוא םעד ןעמונ
 ןליפא .ענהיב רענאקירעמא רעד ףיוא גנורהאפרע עמהענעגנא

 רענאקירעמא רעד ףיוא ןעבילברעפ זיא עכלעוו ,שילאק אהטרעב
 .טפאכעג טינ האיצמ עסיורג ןייק טָאה ,נָאט ןעגיטנייה זיב ענהיב

 יו רלענ רהעמ טנעידרעפ ןוא ןעמַאנ ןעסיורג א ןעברָאװרע טָאה יז
 טלהיפעג טייצ עצנאג יד טָאה יז רָאנ ,רעטַאעהט ןעשידיא ןיא
 רעשידיא רעד ףיוא תעשב ,טייקטלאק ןוא טייקדמערפ ַא ןעטרַאד
 ןייק ןוא דובכ רהעמ ,גנונעקרענא רהעמ טאהעג יז טָאה ענהיב
 ןופ ןהעגקעווא רהיא ןוא .טלהעפעג טינ ךיוא רהיא טָאה דלעג
 -עב רעד ראפ טסולרעפ רעפיורג א ןעוועג זיא רעטאעהט ןעשידיא
 .עמארד רערעס

 ןעגירקעג עמארד ערעסעב יד טָאה ּפאלק ןעטסערג םעד רעבָא
 ךֶאנ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,גנורעדנאוונייא רעסיורג רעד ןופ
 עגיר' המיא עניבלעז יד .ןעמַארגַאּפ רעווענעשעק עשילקערש ירד
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 ןעפאשענ ןערהָאי רעניצכא יד ןיא ןעבָאה סָאװ דנאלסור ןיא תופידר

 ןופ ןוא ,רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ םייה יד אקירעמא ןיא

 ןעביוהרעד ןוא הקיני ןייז ןעניוצעג ןערהַאי עלא טָאה רע עכלעוו

 םורא רהָאי גיצנאווצ ןוא עכילטע ןיא ןעבָאה ,הלודג ַאזַא וצ ךיז

 ךָאנ .ּפאלק טדיױט א אקירעמא ןיא עמארד רערעסעב רעד ןעבעגעג

 -עמא ןיא ננורעדנאוונייא עשידיא יד טָאה תוחיצר רעווענעשעק יד

 -ַאד יד ןופ להָאצ עטסערנ יד .הנרדמ עטסכעה יד טכיירנרעד אקיר

 ןייק אקירעמא ןייק ןעמוק רעייז זיב ןעבָאה רערעדנאוונייא עניז

 טּפאכעגבָא לעסיבא ַאד ןעבָאה ייז ןעוו ןוא ,ןהעזענ טינ רעטאעהט

 -ענ נירעיניינ ייז ןענייז ,ךיז וצ ןעמוקעג ןענייז ןוא םעהטא םעד

 -ענ טָאש א ךיז ןעבָאה ייז .גנולעטשרַאפ עשידיא א ןהעז וצ ןערָאװ

 רעד ןוא ןעסעיּפ ערעסעב יד רָאנ ,זייוו-תונחמ רעטאעהט ןיא ןָאהט

 -ענ טנעקענ טינ ןח ןייק ייז ייב ןעבָאה ןעלעיּפש טראפ רערעכעה

 -רעּפמולעגנוא ןימ רענעי ןערָאװעג ןעלעפעג רעסעב זיא ייז .ןעניפ
 ךשמ א ןיא זיא סָאװ ,ןעלעיּפש רעבָארג ןימ רזועי ןוא רעקיטש עט

 .ענהיב רעד ןופ ןערָאװעג טּפוטשרעפ רהָאי נילדנהעצ רַאּפ א ןופ

 יד ,ייז ראפ ךיוה וצ ןעוועג ןענייז רעקיטש עניליב יד וליפא רעבָא

 ןוא רוטילָאּפ עסיוועג א טאהענ טציא ןיוש ןעבָאה רעקיטש עגיזָאד

 -עג ןעבַאה רעכוזעב עיינ יד .ךודיש םוצ ןורסח א ןעוועג זיא סָאד

 תוכייש עטנעהָאנ א ןעבָאה לָאז סָאװ ,סניוזא סעּפע ןעבָאה טפראד

 ,לעיּפש-םירוּפ ן'תמא ןא טימ

 -ַאה ייז .סלָאה קיזומ יד טהילבעגפיוא ןעבָאה טייצ רעד םורא
 -ראווק ןעשידיא ןיא קירוצ רהָאי רַאּפ א טימ ןעזיוועג ךיז ןעב

 -לַאהעג ךיז טָאה םלוע רעד .טרעטאמעגנ ךיז ןעבָאה ייז רָאנ ,לאט

 ךיז ןעבָאה טייצ רעטשרע רעד ןופ דלאב םנה ,ייז ןופ טייוו ןעט

 -סעק ןעזיוועב ךיז טָאה ןעטרָאד .ןעטפערק ענייפ ןעזיוועב ןעטרָאד

 -נערהאי ןיוש טָאה רעכלעוו ,רעקימַאק ףוב רעטריטנאלַאט א ,ןיט

 ןעזיוועב ךיז טָאה ןעטרָאד ;ץניװַארּפ רעד ףיוא טלעיּפשעג גנַאל
 טלעיּפשעג טָאה ןעטרָאד ;ןיטערבוס עטבאנעב א ,גנַאי ַאראלק

 רעלעיּפש עלא --- םיובנריב רעטעּפש ןוא ,יורפ ןייז ןוא ביורטנייוו

 גנָאי אראלק ןוא ןיטסעק ,סנעגירביא .ערעדנא ךָאנ ןוא טנאלאט טימ

 ןעמונעגניירא ייז טָאה ןעמ ןוא ןעבילבעג טינ גנאק ןעטרָאד ןענייז
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 ַא ןופ רעדעילנטימ ןערָאװעג דלאב ןענייז ייז ןוא ןָאינוי רעד ןיא

 ןהעשעג ךיוא זיא עבלעז סָאד ןוא ,עינאּפמַאק רעטאעהט רעלעיאר

 עסיורג יד יו םעדכַאנ רעבָא .םיובנריב ןוא סביורטנייוו יד טימ

 -ענסיורא סלָאה קיזומ ןעבָאה ןעביוהעגנָא ךיז טָאה גנורעדנאוונייא

 זיא םודעמוא ןוא ?אטראווק ןעשידיא ןעצנאנ ן'רעביא טצָארּפש

 זיא לָאה קיזומ א ןיא גנוטלאהרעטנוא יד .עפש עסיורג א ןערָאװעג

 ןעבָאה ייז ןוא ענעמוקעגנרעבירא יינ יד ראפ ןעשנואוועג יו ןעוועג

 .ןעלעווש יד ןעגָאלשעגבָא ָאד

 -אעהט יד טייז ןיא הכמ א ןערָאװעג ןענייז סלָאה קיזומ יד

 רעסיורג רעד וצ טקוקענוצ ךיז ןעבָאה ןערָאטקעריד יד .סרעט

 -עג וצ יוזא יו ,תוצע ןעכוז ןעמונעג ןעבָאה ייז ןוא ןעטרַאד עפש

 -עב וצ ןעמונעג טינ גנאל ייז טָאה סע .םוקילבוּפ עסיורג אזא ןעניוו

 טָאה סע ןוא טננאלראפ םלוע רעסיורנ רעניזַאד רעד סָאװ ,ןעפיירג

 סרעטאעהט יד ןעשיווצ עיצנערוקנָאק עפראש א ןעבױהעגנָא דיז

 יר ןענייטשוצרעביא טכוזעג ןעבָאה ענייא ןוא סלָאה קיזומ יד ןוא

 רהעמ ,דלעג רהעמ טאהעג ןעבַאה סרעטאעהט יד ביוא .ערעדנא

 -קעּפס ןעבעג וצ טייקכילגעמ רהעמ ןוא טנאלַאט רהעמ ,גנורהאפרע
 ,רנעגוי טאהעג ראפרעד סלָאה קיזומ יד ןעבָאה ,ןעכאז ענידלעקט
 לעצנעט א ןיא לעסיפ א ןעביוה וצ .עטעיראוו רהעמ ןוא טייקנהעש

 -ייוורעד סע טנעקעג לֵאה קיזומ ןיא לעדיימ ענהעש עגנוי א טָאה

 ןוא רעטאעהט ןיא ןיטערבוס ערעטלע ןא יו ןח רהעמ טימ ןעז

 ןייז טימ לָאה קיזומ ןופ רוחב רעגנוי רעד טָאה ןומזּפ א ןעגניז וצ

 -ַאק רערעטלע רעד יוװ ןעמחהענסיוא רעכיג טנעקענ םיטש רעשירפ

 טָאה ףמאק רעד .לוק םענעכַארבענ ןייז טימ רעטאעהט ןופ רעקימ

 ,רהָאי עכילטע ןעטלאהעגנָא

 ,עמארד רערעסעב רעד ראפ טייצ ערעטיב א ןעוועג זיא סָאד
 -אעהט דנערג םעד ןעמונעגרעביא רעלדא טָאה טייצ רעד רעטנוא
 ךיז טָאה רע רָאנ ,תיבה ?עב ןיילא ןערָאװעג רע זיא ָאד ןוא רעט
 .ךיז ןעפראוו וצ טייז רעכלעוו ףיוא טסואוועג טינ ןוא ןעראלרעּפ
 -יטנעס א טרהיפענפיוא רע טָאה דנערג ןיא ןַאזעס ןעטשרע םעד

 ,"רעצרעה ענעכַארבוצ יד, ,ןיביל .ז ןופ עמארדָאלעמ עלאטנעמ -
 -עס ןעטייווצ ן'פיוא רָאנ .גלַאפרע ןעסיורג א טאהעג טָאה עכלעוי
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 ,רָאטױא סלא דנערג ןיא טלעטשעגנא ןעוועג ןידרָאנ ןיוש זיא ןָאז

 -מַאק ךיז ןעלַאז ןעטפערק ערעסעב עלא זא ,ןעטלאהעג טָאה סע ןוא

 אהטרעב יו ,םעד ראפ ךילצריק ןעוועג זיא סָאר ,ןעמאזוצ ןעריניב

 ,ןעסייהענ טָאה סע ןוא רעטאעהט ןעשידיא ןופ קעווא זיא שילאק

 -אזוצ ןעלַאז שילאק ןוא רעלסעק ,רעלדא עינַאס ,רעלדא בקעי זא

 נָא טינ גנאל טָאה עיצאניבמָאק יד רָאנ .דנערג ןיא ןעלעיּפש ןעמ

 עטצעל יד ןענייז ןעטראוורע טפראדעגנ טָאה ןעמ יוװ ןוא ןעטלאהעג

 -עס ייווצ .רעטאעהט םעד ןופ ןעטָארטעגסיױרא ןעכיג ןיא ייווצ

 ןענייז דנערג ןיא ןוא רעלדא ראפ ןעבירשעג ןידרָאג טָאה ןענָאז
 ע'תמא , ,"היובא ןב עשילא, ,"ףרוטמ רעד , ןערָאװעג טרהיפענפיוא

 א ןענייז ייז ןופ .ערעדנא רַאַּפ א ךָאנ ןוא "עיצילאנ , ,"טפארק

 םיוק ךיז טָאה "היובא ןב עשילא, .קאנק א טימ ןעלאפעגכרוד רָאּפ
 ךָאוו ןייא ןליפא טָאה "עיצילאג , ןוא ייווצ יצ ךָאו א ןעטלאהעג

 -יוהעגנָא ךיז טָאה ןידרָאג ןוא רעלדא ןעשיווצ ןוא ,ןעניוצרעד טינ
 זא ,ןעפָארטעגנ ןעטלעז ייז ייב טָאה סע .סינעדָאל עגיבייא יד ןעב
 -וקנָא טינ ןוא ןעמאזוצ ייווצ רעדַא ןָאזעס א ןהעטשבָא ןעלָאז ייז

 םגה ןוא רעטאעהט א ןהָא ןעבילבעג זיא ןידרָאנ .טכירעג םוצ ןעמ

 ,ראלָאד דנעזיוט רַאּפ א ןענירקעג קרעוו א סנייז ראפ ןיוש טָאה רע

 רעטנוא ןעדָאב םעד טרילרעפ רע זא ,טלהיפרעד רעבא רע טָאה
 -אווש ןערָאװעג זיא רעטאעהט ןיא טלאהנָא ןייז ןוא סיפ ענייז

 .רעכ

 ןעכאוורע ןעלאנָאיצַאנ םעד וצ ןעבירשענוצ סע טָאה ןיילא רע

 -רעפ וצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה טלָאמעד .קלָאפ ןעשידיא םעד ןופ

 יייז ןוא ,ןעדיא ןעשיווצ קנאדעג רעשיטסילאנָאיצַאנ רעד ןעטיירּפש
 -ילָאּפָאמסַאק ן'טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןענייז סָאװ ןעמארד ענ
 -והטנע םענעי ןעפורסיורא טנעקענ טינ ןיוש ןעבָאה טסייג ןעשיט

 -יירק עלאקידאר יד ןיא טנענענעב רעהירפ ןעבָאה ייז סָאװ םזאיז

 רעטכַאוװרע רעד טָאה דארג ןעסיוועג א זיב זא ,ךילנעמ זיא סע .ןעז

 רעלאקידַאר ןייז ןעגעג טפאשרענגעג א ןעפאשעג םזילַאנָאיצַאנ
 ןעפראש א ןעפורעגסיורא טָאה "החּפשמה תרהט , ןייז .ץנעדנעט

 "עיצילַאנ , ןייז וצ .ןעזיירק ענענַאזעג לאנָאיצַאנ יד ןיא טסעטַארּפ

 שאד רעבא .ןעמוקעג טינ רענייק ןיא "'היובא ןב עשילא, ןוא
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 ךיז טָאה ןעדָאב רעד סָאװ ראפ ,ךאזרוא טּפױה יד ןעוועג ט נ זיא

 "יבלעז רעד לייוו ,סיפ ענייז רעטנוא ןופ ןעשטילגקעווא ןעמונעג

 רעד ןיא ,רעטעּפש רהָאי עכילטע טימ טָאה "היובא ןב עשילא, רענ

 ןידרָאג .גלַאּפרע ןעסיורג א טאהעג סינעכוזטָאג ןופ טייצ עמאס

 יד לייוו ,ענהיב רעד ףיוא ץאלּפ ןייז ןערילרעפ וצ ןעביוהעגנָא טָאה

 ןעבָאה רערעדנאוונייא ענעמוקעגרעבירא יינ יד ןופ תונחמ עסיורג

 -ָאטקעריד יד ןוא ,ןעמארד ערעסעב ןייק ןעהיידרעפ טנעקעג טינ
 םלוע ןעסיורג םעד ןעניוועג וצ ןעסירעג טוה ןופ ךיז ןעבָאה ןער
 טאהעג רעטאעהט דנערג ןיא טָאה טייצ רעד ןיא .טייז רעייז ףיוא

 הכלמ יד, רעּפָא עשירָאטסיה ס'טרעפייז גלָאפרע ןעטסערג םעד

 ןוא ץנוק ףיוא טזָאלעגנקעװַא רעלדא ךיז טָאה טייצ רעד ןיא ,"אבש

 "יינ םעד ייב ןייז ןח אשונ וצ יבא ,ןעכָארקעג ןעמיוק א ךרוד זיא

 | ,רעכוזעב רעטאעהט ןע

 ןעמּוקעגנָא זיא רעהירפ רהֶאי א טימ רעדָא טייצ רעד םורא

 טציא רָאנ ,אקירעמא ןיא לָאמ ןעטייווצ םוצ ןעדאפדלַאג םהרבא

 -יינ רעד ןיא געט עטצעל ענייז ןעבעלוצסיוא קנאדעג ן'טימ ןיוש

 רעקנארק א ןיוש םנה ןוא .רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ םייה רע

 ראפ ןעביירש וצ טַאהעג קשח ךָאנ רע טָאה רעטרעטאמעגסיוא ןוא
 טָאה ,קנאדעג ןעשיטסילַאנָאיצַאנ ן'טימ ןעננורדעגכרוד .ענהיב רעד

 א ןיא ןוא ,"אדנורעד לאינד, ןעריזיטאמארד וצ ןעמונעג ךיז רע

 עטצעל ןייז ןעמוקענסיורא ןופרעד זיא רהָאי רַאּפ א ןופ ךשמ

 ןעטנַאמרעד םעד טימ טָאה ,ן'תובשחמ ,עכלעוו ,"ימע ןב , עמארד
 רע טָאה תחנ ןעסיורג ןייק רָאנ .ןָאהט וצ טינ רָאנ ןאמָאר ןעשילננע

 - ,טאהעג טינ קרעוו ןעטצעל ןייז ןופ
 ןיא ןעמארנַאּפ עשירפ ןוא געט-סטייהיירפ עטנאקעב יד ךָאנ

 זיא רע .םכילע םולש ןעמוקעגנָא ךיוא קרָאי וינ ןיא זיא דנאלסור
 -עגסיוא טָאה םהיא ןוא ןעמארד עניטראפ עכילטע טימ ןעמוקעג
 יד ןערימרָאפער וצ ןעלאפעגסיוא זיא ?רונ ןייז ףיוא זא ,ןעזיוו

 ןוא דניירפ יד ןעסָאלשעב ןעבָאה יוזא ,סלאפנעלא .ענהיב עשידיא

 -עג םהיא ראפ טָאה ןעמ .טסירָאמוה ןעסיורג םעד ןופ רעגנעהנָא

 רעסיורג א ןֹוא רעטאעהט דנערג ס'רעלדא ןיא אבה ךורב א טכאמ

 יד ףךָאנ .רעביירש ןעטבעילעב םעד ןעסירגעב ןעמוקענ זיא םלוע
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 טרהיפענפיורא ןעמ טָאה ןעגנוסירגעב ןוא סעדער עכילניואוועג !
 ידלֲאנ םהרבא רעטאעהט ןעשידיא ןופ רעטָאפ םעד ענהיב רעד ףיוא

 סע .ןע'םכילע םולש ןעבענענרעביא ענהיב יד טָאה רע ןוא ןעדאפ

 ענהיב ןייק טָאה ןעדאפדלַאנ םהרבא זא ,ןעגָאז וצ גירביא זיא

 ןיילא רע לייוו ,ןיז ןעניטסייג א ןיא וליפא ןעבעגרעביא טנעקעג טינ

 טָאה םכילע םולש ןוא ענהיב טייז רענעי ףיוא ןענַאטשעג ןיוש זיא

 נרוטאמארד סלא ?ייוו ,ןעמהענרעביא טנעקעג טינ ענהיב ןייק
 ,טנאקעבנוא ץנאנ ןעוועג רע זיא

 טרהיפענפיוא ניטייצכיילג ןעמ טָאה סרעטאעהט ייווצ ןיא

 טלעטשעג רעלדא טָאה רעטאעהט דנערג ןיא .ןעסעיּפ ייווצ ענייז
 סלּפיּפ ןיא ןוא ,"קאנרעטסאּפ ?אומש , רעדָא "ףרואווסיוא , םעד
 יב ןוא ,"וינעּפמעטס , עמארד יד טלעטשעג יקספעשאמַאהט טָאה

 ׁש'םכילע םולש וצ ףוס א ךיילנ טכאמענ ןוא ןעלאפעגכרוד ןענייז עד

 ; א רעטאעהט ןעשידיא םעד ראפ רעכביירשנעמארד סלא רעירַאק
 - .קרָאי וינ

 םימ יקסניּפ דוד טאהעג טינ ךיוא טָאה ?זמ ןערעסעבנ ןייק

 רהָאי רַאּפ א טָאה ןיצּפיל ינעק סָאװ ,"רעטומ יד , עמארר ןייז
 ןופ עסעיּפ עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד .טרהיפעגפיוא רעהירפי

 ןעלאפעגכרוד זיא יז ןוא רעטאעהט ןעשידיא ןיא רעדעפ סיקסניּפ

 | .ךָאו עטשרע יד

 יומ יד ןעשיווצ ץנערוקנַאק יד ךָאנ זיא רעבא טייצ עצנאג יד

 ןענייז עטצעל יד זא ,ףראש יוזא ןעוועג סרעטאעהט ןוא סלָאה קיז
 ןופ טננאלרעפ םלוע רעד סָאװ ,רעכיז ןעצנאנ ןיא ןעוועג טינ ךָאנ
 5239 רעביירש ערעסעב יד ראפ טכאמענ ךילגעמ טָאה ןוא ,ייז
 .רעטאעהט ןיא סופ א טייצ וצ טייצ ןופ ןעלעטשוצניירא תוחּפה
 םולש ןופ "המקנ ןופ טָאנ , טרהיפעגפיוא טלָאמעד טָאה רעלסעק
 אהטרעב טָאה רעהירפ סָאװטע .ןעמונענסיוא טָאה עסעיּפ יד ןוא שַא
 -םיוא רעטאעהט ןעשידיא ן'טימ ךיז ןענעגעזעג םייב ןיוש ,שילאק
 יז טָאה םלוע רעד ןוא 'רעטסעװש, ס'ץרּפ טרהיפעג
 טָאה רעטאעהס דנערג ןיא .ןעמונעגפיוא ךילדניירפ
 ןוא "דיא רעסיורג רעד, ס'נירבאק טרהיפעגפיוא רעלדא
 "עגניירא טָאה סָאד .ןעמונעגסיוא קראטש טָאה עסעיּפ יד
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 "ענג טינ ןעבַאה ייז ןוא ?עפייווצ א ןיא ןערָאטקעריד יד ןעפרָאװ

 .עמארד רערעסעב רעד טימ ןעסיירוצרעביא ןעצנאנ ןיא טנאוז

 ןוא ןעבירשעגרעטנוא ןעוועג ןיש ןיִא טערקעד רהיא רעבָא

 זיא סָאװ ,םלוע םעד ןַא טדנעוועג רָאנ ךיז טָאה סע .טע'מתח'רעפ

 טפראדעג ךָאנ ךיז טָאה רע .סלָאה קיזומ יד ןיא ןעפָאלעג ץלא ךָאנ

 רע זא ,הנרדמ רעד וצ ןעביוהפיוא ךיז טעוו רע זיב ןערעטיילכרוד

 רעדעי ןיוש טעוװ טלָאמעד ןוא ,קיטש דנוש א ןעהיידרעפ לָאז

 -עסעב רעד ראפ ןוא ןערָאטקעריד יד ייב ןעדניוושרעפ ל?לעפייווצ

 .ןעביילב טינ ץאלּפ ןייק רהעמ טעוו עמארד רעד

 טרהיפענפיא רעטאעהט סלּפיּפ ןיא ןעמ טָאה 1907 ףוס

 עסעיּפ עניזָאד יד ."ימע ןב , עמארד עטצעל ס'נעדאפדלַאג םחרבא

 טאהעג טינ קשח ןייק טָאה רע רָאנ ,רעלדא טפיוקענ רעהירפ טָאה

 -ענ םחרמ ךיז יקספעשאמַאהט טָאה ךילדנע .רהיא ןיא ןעלעיּפש וצ

 -אדלַאג יו ,טלעטשענ טינ רהיא טָאה רע רעבא ,רהיא ףיוא ןעוו

 עטצעל ןייז זא טלָאװעג טָאה ןעדאפדלַאנ .טננאלרעפ טָאה ןעד

 א סלא ןערעוו טרהיפענפיוא לָאז ןוא קיזומ ןהָא ןייז לָאז עסעיּפ

 זב , ןוא ,ןעסַאלשעב סרעדנא ןעבָאה ןערָאטקעריד יד רָאנ ,עמארד

 .עטערעּפא סלא ןערָאװעג טרהיפענפיוא זיא "ימע

 רעטצעל ןייז ןופ טאהעג טינ טָאה ןעדאפדלָאג תחנ גינעוו יוװ

 רעד ייב ןייז וצ ןעוועג טרעשעב ךָאנ רעבא םהיא ןזיא ,עסעיּפ

 ןיוש טָאה ןעמ ןוא ןעלאפענכרוד זיא עסעיּפ יד .ננורהיפפיוא

 רע זיא םיצולּפ רָאנ ,ענהיב רעד ןופ רהיא ןעמהענרעטנורא טלָאזעג

 ניבייא ףיוא רע טָאה םורא געט עכילטע ןיא ןוא ןערָאװעג קנארק

 םעד ןעברָאטשעג זיא ןעדאפדלַאנ םהרבא .ןעגיוא ענייז טכאמרעפ

 ןעבעל יינ א רע טָאה טדיוט ןייז טימ ןוא ,1908 ,ראונאי ןעט9

 .עסעיּפ רעטצעל ןייז ןעבעגעג

 -יא יד ןופ רעטשרע רעד ןעוועג טינ זיא ןעדאפדלַאג םהרבא

 םייה רעיינ רעד ןיא ןעברָאטשעג זיא סָאװ ,רעביירש-ןעמארד עשיד

 ,רעהירפ רהָאי ןשכלאהטידד טימ .רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ

 "ייש ריאמ םוחנ ןעברָאטשענ זיא 1908 ,רעבמעווַאנ ןעט24 םעד

 | .שטיוועק -
 טָאה ,ןעבירשעגנָא טָאה ןידרָאג סָאװ ,עמארד עטצעל יד
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 -וירפ טָאה עסעיּפ עניזָאד יד ,"אנאקירעמא איטנעמעד , ןעסייהעג

 -רעד ךיז רע טָאה ןעטימ ןיא רעבא ,רעלסעק טפיוקענבא רעה

 יקספעשאמָאהט ךיז טָאה םעדכָאנ .ןענירקענ הטרח ןוא ןעקַארש

 ,רעכיז נידנענייז טינ ןוא עסעיּפ יד ןערהיפוצפיוא ןעמונעגרעטנוא

 -עגעג רעהירפ רע טָאה ,ןעמהענפיוא רהיא טעוװ םלוע רעד יוזא יו

 -םיוא םעדכַאנ טשרע ןוא ץניווַארּפ רעד ףיוא גנולעטשרָאפ א ןעב

 ,ןעמונעגסיוא טינ טָאה עסעיּפ יד .רעטאעהט סלּפיּפ ןיא טרהיפעג

 רָאטאמרָאפער םעד בלה תרבש ןעגירביא טפאשרעפ טָאה סָאד ןוא

 רע .ןעבעל ןייז ןופ נעט עטצעל יד ןיא ענהיב רעשידיא רעד ןופ

 ןופ ןעט לענג טָאה רע .קנארק ךילרהעפעג ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא

 ןעט12) ןעברָאטשעג רע זיא םורא רהָאי בלאה א ןיא ןוא קאר ַא

 | | .(1909 ,ינוי
 א יו ןעוועג זיא "אנאקירעמא איטנעמעד , ןופ ?אפכרוד רעד

 -נעעג ךיז טָאה עמארד רערעסעב רעד ןופ עכַאּפע יד זא ,לאנניס

 : ,טניד
 -ַאש ןייז ןופ טפארק רעלופ רעד ןיא ןעברָאטשעג זיא ןידרָאנ

 רע םגה .טגָאזעג טינ ענהיב רעד טרָאװ ןעטצעל ןייז טָאה ןוא ןעפ
 ןעוו ,רעטלע ןא ןיא רעטאעהט ן'ראפ ןעביירש וצ ןעביוהעגנַא טָאה
 ןעמונעג םהיא טָאה ,טרימרַאפ ןעצנאג ןיא ןיוש זיא טנאלאט רעד
 | .געוו ןייז ןענופעג טָאה רע זיב רהָאי עננאל עשביה

 ,טייקניטעהט רעשיטַאמַארד ןייז ןופ ןערהַאי עטשרע יד ןיא
 ןעבָאה ןעמארד עטשרע ענייז ןוא ךילכעלפרעביוא ןעוועג רע זיא
 -עג ןעטלעז ןענייז רעדליב יד .הטרעוו ןעשירארעטיל ןעּפאנק א רָאג
 גנולדנאה יד .בראפ עטכידעג א ייז ף וא ךיז טהעז סע ןוא טנעכייצ
 -רעפ רעסיורג רעייז .עשיטאמארדָאלעמ רהעמ ןוא עבַארג א זיא
 -אעהט םעד ןעבאה ייז סָאװ ,םעד ןיא רהעמ טהעטשעב טסנעיד
 יוו עמארד ןענעוו ףירגעב ןערעניטכיר א ןעבענעגניירא םלוע רעט
 ,ןעוועג ןענייז ייז שירארעטיל גינעוו יו .חטרעוו םענעגייא רעייז ףיוא
 אקירעמא ןיא ךוזרעפ רעטשרע רעד ןערָאװעג טכאמעג ייז ןיא זיא
 -וצ טינ ןוא ןעפאש וצ ,עמארד א ןופ עיצקורטסנַאק יד ןעבעג וצ
 ןערהיפוצכרוד ןוא רעטקאראכ א ןערעדליש וצ ,ןעלעטשוצנעמאז
 .עעדיא עטסנרע ןַא
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 עלערימ , ןופ ןָא ךיז טביוה ןעפאש ןייז ןיא עכַאּפע עי ַא |
 ןופ יוו רעניבלעז רעד זיא "תרפא עלערימ , ןופ דוסי רעד ."תרפא

 -עב סריּפסקעש ףיוא טריזאב ןענייז עדייב ,"ריל גינעק ןעשיריא ,

 יצ "ריל  ןופ גנורּפש רעד זיא סיורג יוװ רָאנ ,עידענארט עטמהיר

 טָאה רעסאפרעפ רעד יו ןעמ טהעז "ריל , ןיא ,"תרפא עלערימ ,

 ראפ עלייוו עלא ךיז טּפאכ רע ןוא טירט א ןעכאמ וצ ןיילא ארומ

 ןידרָאנ ןיוש טהעטש "תרפא עלערימ , ןיא רעבא ,עלָאּפ סריּפסקעש

 -ַָאה ןענָאזרעּפ יד ,גנולדנאה יד .סיפ ענענייא ענייז ףיוא טסעפ

 יד ןוא ,עידענארט סריּפסקעש טימ טינ תוכייש םוש ןייק ןעב

 רעד טינ זיא סָאד רָאנ .ענענייא ןא ענייז ןעצנאג ןיא זיא עסעיפ

 טָאטשנא .געוו ןייז ןענופעג ןידרָאנ טָאה "תרפא עלעריס , ןיא ,רקיע

 ךיז טנעגונעב ןעמארד ענייז ןיא רע טָאה טלָאמעד זיב סָאװ םעד

 טאהעג זיולב ןעבָאה סָאװ ,ןעננוריסאּפ עשיטַאמארד ןרעדליש טימ

 -בֶא רהעמ טציא ךיז רע טָאה ,רערעדנא רעד טימ ענייא תוכייש א

 טימ .גנולדנאה רעד ןופ טייז רעשיגַאלַאכיסּפ רעד ףיוא טלעטשעג
 -ענעב עשיטאמארד ןופ גנוריּפורג א טָאטשנא רעטרעוו ערעדנא

 -דנאה רעצנאנ א ןופ גנולקיווטנע יד ןעמוקעב ךיז טָאה ןעטייהנעב

 ןופ הנרדמ רערעכעה ַא וצ ףיוא ךיז רע טביוה טימרעד ןוא ,גנול

 עיינ יד ןעמונעגנַָא ןעבָאה ןעמארד עגידרעטייוו ענייז ןוא .טסנוק
 | .םרָאפ ערעכעה |

 קילב ןייז ןוא רעפראש ניוא ןייז ךיוא טרעוו רעטייוו סָאװ

 -וירב סָאװ ןוא .חמשנ רעכילשנעמ רעד ןיא ןיירא רעפעיט טגנירד

 רהעמ ץלא ,םהיא ראפ רעדנַאנרעפ ךיז טלעקיוו ןעבעל סָאד רעט

 -ניטשינ ,טייקניילק רעייז ןיא רעדניקנעשנעמ יד םהיא ךיז ןעזייוו

 הלכשה רעד ןופ רעדעי יו ןעביוהעגנָא .טייקנעברַאדרעּפ ןוא טייק

 -עטש ן'טימ ןוא עניטלעווטנייה יד ראפ גנאזענ ביול א טימ טייצ

 -ילגרעפ יוזא זיא סָאװ ,ןעדיא ןעמורפ םעד ץַאלקדנַאש םוצ ןעל

 ןופ בַאטשכוב םעד ןעטיהבָא ןעשינאכעמ םעד ןיא ןערָאװעג טרעוו

 ,לחיפענ רעכילשנעמ רעדעי ןעברָאטשעגבָא זיא םהיא ייב זא ,ץעזעג
 ערעדנא ןוא "ריל נינעק רעשידיא , ,"איריביס, ןעזייוו סָאד יוװ

 -טלעוו עגיזָאד יד טָאה רע זא ,ןהעזעגנייא דלאב רע טָאה ,רעקיטש

 ךיילג רהיא ןופ ךיז טָאה רע ןוא טאקַארּפ ףיוא ןעמונעג גנואיושנא
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 ןיוש רע טניפעג "אירול רעדירבעג, ענייז ןיא .טלעסיירטעגבא

 .אגרש 'ר בר םענעדייז ןעטונ םעד ראפ ןעבראפ עלעה נונעג טינ

 "ענבא םזאיזוהטנע ןייז ןיוש טרעוו "ןעדיא ןעשיסור , םעד ןיא

 -ייב ןייז ןָא טדנעוו ןוא "רערָאטייברא, ןעמירַא םעד ראפ טלהיק

 ,דנַאטש ןעטרעיפ םעד ןופ יינאריט רעיינ רעד ןעגעג עריטאס עגיס |
 ,"אטאנאס רעציירק , רעד ןיא קירוצ וצרעד ךיז רע טרהעק רעטעּפש

 -אס עניסייב עגידרעהירפ יד ןוא טכארטענניירא רהעמ ןיוש רָאנ

 על'הרובד , ןיא .רָאמוה ןעטכייל א ןיא טלעדנאוורעפ טרעוו עריט

 'יד ןיא גנושיוטטנע ןייז ןעזייוואוצסיורא ןָא ךיז טביוה "תסחוימ

 טימ טלהַאצעב ןעסיוו ?עסינ םעד ראפ ןעבָאה עכלעוו ,עטעדליבעג

 .ןעסיוועג ןוא טָאנ רעייז

 -רעביא ןא סיורא םהיא ייב טפור גנודליב ןופ טָארקנאב רעד

 עמורפ יד וצ קירוצ קילב ןייז טרהעק רע .ןעהטרעוו ןופ גנוצאש

 -רָאד .טרהעקעגבָא לָאמא ךיז טָאה רע עכלעוו ןופ ,תומשנ ע'רשכ
 טינ ןיא זיירק רעד גנע יו ,חכלה רעד ןופ ןעלייא רעיפ יד ןיא ןעט

 .פאעדיא רעכיוה א ,ןעבילנ רעפעיט א ןעוועג ךָאד זיא ,ןעוועג

 וצ ("לעווייט ןוא שנעמ טָאנ,) רענווָארבוד עלעשרעה טלעטש רע
 ננירג יוזא ןעוועג עלעשרעה ןעמורפ םעד זיא רשפא ,עבָארּפ רעד

 טרעטייוורעד ןעוועג זיא רע ?ייו ,שיטסילאעדיא יוזא ןייז וצ

 -רעה .טאהעגנ טינ תונויסנ ןייק טָאה ןוא ןעבעל ןופ ךָאק םעד ןופ

 535 טָאה רע רַאנ ,ןעטלאהעגסיוא טינ עבָארּפ יד ךיוא טָאה עלעש

 ,טּפעלשרעפ ּפמוז א ןיא םהיא טָאה דלעג ןזא ,ןהעזעגנייא תוחּפה
 ראפרעד טלהָאצעב רע ןוא ןעכירקסיורא טינ ןעק רע ןעכלעוו ןופ
 .ןעבעל ן'טימ

 וצ ןעצנאגנ ןיא ןעגנולעג טינ קיזמ םעד טָאה ןעלעשרעה ייב

 רהעמ ךָאנ ןענידרָאג טרעטיברעפ סָאד ןוא לאעדיא םעד ןעטדיוט

 טזייוו ייז וצ גנוטכארעפ עטסערג ןייז ןוא ,עטעדליבעג יד ןעגעג

 | .ערעדנא ןוא "ףרוטמ , ,"תעדה ץע , םעד ןיא סיורא ךיז
 - עיינ א ןהעז לי רע ןוא ?אעדיא םעד םודעמוא טכוז ןידרָאג

 רעטלאק רעד ןעשרעה רָאנ טינ לָאז סע ואוו ,גנונדרא ערעסעב

 ףיוא ןעטלעז ךיז טביוה רע .ץראה עמיראוו א ךיוא רָאנ טפנונרעפ

 סנעטסרחעמ ןוא ףָאזַאליפ םעד ןופ גנוטכאבָאעב רעגיחור רעד וצ
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 "עב רע .רעפמעק םעד ןופ הגרדמ רעד ףיוא ןהעטש רע טביילב

 םודעמוא ענעברָאדרעּפ סָאד ,עגירדינ סָאד ,עטכעלש סָאד טפמעק

 םהיא ראפ .םענייק םינ טעװענַאש רע ןוא סע טנענעגעב רע ואוו

 -ומַא םלוע םעד לָאז סָאװ ,עסעיּפ ַא ןעביירש וצ גונעג טינ זיא
 וצ סָאװ ןעגעוו ןעבָאה לָאז םלוע רעד זַא ךיוא ףראד רע ,ןעריז

 ,רעטאעהט ןופ סיורא טהענ רע ןעוו ,ןעקנעד

 ,עטצעל יד ןיא ייס ןוא עטשרע יד ןיא ייס ,ןעסעיּפ ענייז ןוא = |
 ץענרע ןַאט רעד זיא ערעסעב יד ןיא ייס ןוא ערעגרע יד ןיא ייס

 ס'נידרָאג ייב רעטאעהט ןיא טציז ןעמ ןעוו .ןעטלאהעגנסיוא טינ
 -ווקכאלפ יד ןופ טנידיילעב יוו זייוהעטרע ןעמ טלהיפ ,קיטש א -

 ,ןעטייקפעיט ענעטלעז ןופ טשאררעביא ןעמ טרעוו ףכית ןוא ןעט

 -נעפלָאהעבנוא ןוא טייקשידניק א סיורא ךיז טזייוו זייוורעטרע

 א ןוא ענהיב רעד ןופ רערעביוצ א טניישרע רעדיוו דלאב ןוא טייק

 .םורא ץלא ףיוא ןעסאנעגסיוא טרעוו ןח רענעטלעז

 ןעשיטַאמַארד ן'טימ טנעמעלע ןעשימָאק םעד ןופ שימעג רעד
 -רצ רעקימָאק רעד .רעיושוצ ןערעסעב םעד ןעצראה םוצ טנַאלש

 ןעבָאה וצרעד ,קורדנייא ןעשיטאמארד ןעקראטש א טפָא טרעטש

 -ָאמא רעדָא ךאלטרעוו עשיפָאזַאליפ עכלעזא ןענָאזרעּפ עלא טעמכ

 טגעל ןידרָאג .טינ םינּפ םוצ ןפוא םושב ייז טהעג סָאװ ,ןעמזיר

 ןענולק א טימ ןערהַָאפסיורא ןענַאק וצ ידכ געוו ןעננאל א ןא טפָא |

 טייהנעגעלעג רעדעי ייב ןעמזירָאפא טימ טפראוו רע ןוא ?עטרעוו

 יד ןופ רענייא םהיא ייב ןענייז ךאלטרעוו יד .טייחנעגעלעג טינ ןוא-

 ןוא ,רהיר ןייק טינ ךיז רע טינ ייז ןהָא ןוא עמארד רעד ןֹופ תודוסי

 עציילּפ רעד רעטניה טהעטש ןידרָאנ יוו יוזא ,זיא קורדנייא רעד

 -קא יד ,ןעמזירָאפא ענייז רעטנוא ייז טנַאז ןוא ןעדלעה ענייז ןופ

 -יורג ןעבָאה רעכוזעב רעטאעהט רעכילטינשכרוד רעד ןוא ןערַאיט

 -רָאנ יוװ יוזא ןוא ,ךאלטרעוו ענולק יד ןופ טּפאכעג תולעּפתה עס

 ןיא עמארד רערעסעב רעד ןופ רעטסומ םעד ןעפאשענ טָאה ןיד

 ןעמזיראפא זא ,ןערָאװעג ןעמונעגנַא גנאפ טייצ א זיא ,אקירעמא |
 רערעסעב רעד  ןופ טייקגידנעווטיונ עלאטנעמאדנופ א ןענייז
 | | הן יה ,עמארד

 ןענייז ןעמארד ענייז .עטרעטלַערעפ א ךיוא זיא קינכעט ןייז
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 -יילב ןעדלעה ענייז ."טייז ייב , ,"טרַאּפַא , ןעננוקרעמעב טימ לופ

 דנעוו רעיפ יד ראפ ןעטלאה ןוא ענהיב רעד ףיוא ןיילא טפָא ןעב

 א ףיוא קורדנייא ןערעווש א טכאמ סָאד ןוא ,ןענַָאלַאנַאמ עגנאל

 .רעכוזעב רעטאעהט םענרעדַאמ

 םעד טימ ן'תמא ןיא ןעבָאה סָאו ,תונורסח עניזָאד יד טָא

 ,וצרעד טרהיפעגנ טפָא ןעבָאה ,ןָאהט וצ טינ עמארד רעד ןופ םצע

 רהעמ רָאנ .קרעוו ס'נידרָאג טצאשעגבא גיטכיר טינ טָאה ןעמ זא

 -עבנוא יד גנוצַאשבא רעניטכיר טינ א וצ טרהיפעג טָאה ץלא ןופ

 ,רעטאעהט ןעשידיא ן'טימ טפאשטנאק

 -עב ןידרָאג בקעי ןופ טסנעידרעפ עטסניטכיוו ןוא עטסערג יד =

 טָאה רע יו ,ןאנַאלַאב א טלעדנאוורעפ טָאה רע סָאװ ,ןירעד טהעטש

 ןופ לעּפמעט א ןיא אקירעמא ןיא ןעפָארטעג רעטאעהט םעד
 טָאה ןעזיוורעד ןוא .רעלטסניק עסיורג ןיא רעלצניק ןוא ,טסנוק
 רע זא ,ןעסענרעפ טינ לָאמ ןייק טָאה רע סָאװ ,טימרעד סע רע

 -יירש ןוא .םוקילבוּפ ןענידעבעל א טימ רעטאעהט א ראפ טביירש

 רע טָאה ,םוקילבוּפ ןענידעבעל א טימ רעטאעהט א ראפ גידנעב

 זיא סע .סרעכעה ןוא סרעסעב ץלא ןעפאש וצ טבערטשעג דימת

 רעד ןיא ןוא ,דנאה עטכער א ןוא עקניל א טאהעג טָאה רע ,תמא |
 ןערעסעב םעד ראפ טביירש דנאה עטכער יד סָאװ טייצ רעניבלעז

 םעד ןופ קאמשעג םעד רעקניל רעד טימ רע טלעציק ,םוקילבוּפ |
 רעקניל רעד ןופ טייברא רעד ןהֶא רעבא .םוקילבוּפ ןעבארג עמאס

 ןעטלאה טנעקעג טינ רעטאעהט םייב רַאנ רשפא רע טלָאװ ,דנאה |
 -עג טָאה רע ןעמָאנ ןעכלעוו רעטנוא ,יבָאקאי ראסעפָארּפ .ךיז

 טאה ,רעכוזעב רעטאעהט ןעטסָארּפ ן'ראפ ןעכאז עשעראנ ןעבירש |
 טנַאלאט ןייז יו ןעפאש וצ ןידרָאנ בקעי טייקכילגעמ יד ןעבעגעג
 טנַאלאט ןייז סָאװ טייצ רעניבלעז רעד ןיא ןוא .טביולרע םחיא טָאה

 קאמשעג רעד רעלעדייא ןוא רעיירפ ךיוא טרעוו ךיז טלעקיווטנע |
 לֵאְז ןידרָאג זא ךילגעמ טרעוו סע זיב ,רעהענ רעטאעהט םעד ןופ

 רעכילטינשכרוד רעד ןוא "?לעווייט ןוא שנעמ ןוא טָאנ , ןעפאש |
 זןעשיטעהטסע ןא ןעבָאה עמארד אזא ןופ לָאז רעכוזעב רעטאעהט
 | .סונעג



 ,לעטיּפַאק רעטנהעצ

 ,תונידמ ערעדנא ןוא דנאלסור ןיא רעמאעהט

 ןיא ענהיב רעשידיא רעד ףיוא סָאװ טייצ רעצנאנ רעד ךרוד

 יד ןוא טייקניטעהט עטפאהרעבעיפ אזא ןעננאגעגנָא זיא אקירעמא
 יירד וצ ןענַאלשרעד ךיז טָאה קרָאי וינ ןיא גנורעקלעפעב עשידיא

 ןערָאװעג זיא ראוטרעּפער רעקרַאי וינ רעד ןוא סרעטאעהט עסיורג

 סרעטאעהט עשידיא ערעדנא עלא ראפ זייּפש עגיטסייג עגיצנייא יר
 טעמב ןעוועג דנא?סור ןיא ענהיב עשידיא יד זיא ,טלעוו רעד ןיא

 ןעבָאה ןערהַאי רעניצכא יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד זיב .טדיוט

 -עהט ןעשיריא ןיא טריסערעטניארעפ ןעוועג ןענייז סָאװ ענעי עלא |

 רעד רעטנוא ואוו ,אשראוו ףיוא ןעקילב ערעייז טאהענ רעטא

 טייצ וצ טייצ ןופ ןעמ טָאה ןעננולעטשרַאפ עשטייד ןופ עקסאמ

 ,ןעזיוועגסיורא ךיז טָאה םעדכָאנ רעבָא .רעקיטש עשידיא טלעטשעג
 טָאה ,טנעקעג טָאה סע רעוו ןוא עטסיזמוא ןא זיא גנונעפַאה יד זא

 .תונידמ ערעדנא ןיא טזָאלעגקעװא ךיז

 סנעדאפדלָאג ןופ ןערָאיטקא עלעיפ ןעבילבעג ןענייז ךָאד
 ןוא עיינ ןעמוקענוצ ךיוא ןענייז סע ןוא סעינאּפמַאק ענידרעהירפ
 רעטייווצ רעד ןיא טדָאטש ןייא ןופ טלעגאווענמורא ןעבָאה ייז
 -נלעטשרָאפ עכילטע ןעבעג וצ טייהנעגעלעג א ףיוא טראוועג ןוא
 סָאד רעבא ,ןעגירקעג טייקכילגעמ אזא ייז ןעבָאה ןעטלעז .ןעג
 -רע עגיטיונ יד ןעגירקעג ןיוש ןעבָאה ייז ןעוו וליפא רָאנ ,טינ בור
 ננולעטשרַאפ א יצ ,רעכיז ןעוועג טינ לָאמנייק ייז ןענייז סינביול
 ןערעוו ןעננולעטשראפ יד זא ,טָאה ןעסייהעג .טאלג ןחעגבא טעװ
 ןעפרָאוװעגסיורא ןעבָאה ןעראיטקא יד םנח ןוא שטייד ןיא ןעבעגעג
 ןייק טייוו ןופרעד זיא ,ז'חתּפ טימ ייז ןעטיברעפ ןוא ןע'צמק עלא
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 ןעמ זא ,ןעבָאה ארומ טפראדעג ןעבָאה ייז ןוא ןערָאװעג טינ שטייד

 -רָאפ םעד ןעזָאלרעטנורא טינ ןוא ןעּפאכ טינ אטח םייב ייז לאז
 .ןעלעיּפש ןעטימ ןיא גנאה |

 יד ףיוא טמעראברעד רעטמאעב רערעכעה א ךיז טָאה טּפָא

 ןענעק ןעלָאז ייז ידכ ,טקוקרעפ ךיז טָאה ןוא ןערָא טקא עמירָא

 ,רעכיז ןעוועג טינ ייז ןענייז עלעפ עכלעזא ןיא וליפא רָאנ ,ןעלעיּפש

 -אּפ ןעטלעז טינ טָאה סע ,הרושכ ןהענבָא טעוװ גנולעטשרַאפ יד יצ

 וצ סינביולרע ןא ןעבענעג טָאה רעטמאעב רעכיוה א זא ,טריפ
 רעד תורצ טכאמעג טָאה רעטמאעב רערענעלק א ןוא ,ןעלעיּפש

 -שיפ טביולרע טינ רָאטַאנרעבונ רעד טָאה קסנימ ןיא .עינאּפמַאק

 ךיז טָאה רָאטקעריד רעד ןעוו ןוא ןעלעיּפש וצ עינאּפמָאק טנהָאז

 ןעמוקעגנָא ןיא סע ןוא גרוברעטעּפ ןייק טדנעוועג שיפארגעלעט

 ןעועג ןיא רעכלעוו ,ווערעווז ןופ ןעבירשעגרעטנוא רעפטנע ןא
 רעד ןוא ,ןעכַאז קורד רעביא טנעמטראּפעד םעד ןופ טּפיױוה רעד

 סָאד זיא ,ןעלעיּפש וצ טביולרע זיא סע זא ,טעטיולענ טָאה רעפטנע

 ַאזַא זא ,טרעדָאפעג טָאה רָאטַאנרעבונ רעד .גונעג ןעוועג טינ ךָאנ

 עכילרעניא ןופ רעטסינימ םעד ןופ טקעריד ןעמוק לָאז סינביולרע
 -יזַאד םעד טאהעג טלָאמעד טָאה עווהעלּפ ,ןעטייהנעגעלעגנא
 ןופ זיא סע זיב ןעלעיּפש טזָאלעג טינ טָאה רע ןוא ,לעפטרַאּפ ןעג

 ןָאהט וצ טָאה טימרעד זא ,רעפטנע ןא ןעמוקעגננָא עווהעלּפ

 .ווערעווז

 קינטסעמאנ םעד ןופ ןענירקעג ןהָאזשיפ טָאה וואטסאר ןיא

 טאה רעטסיימצילָאּפ רעד רָאנ ,ןעטרָאד ןעלעיּפש וצ סינביולרע ןא

 זא ,דיירסיוא םעד רעטנוא גנולעטשראפ ןייק ןעבעג טזַאלעג טינ

 -ענ טינ ןעבָאה סע ,טכערניואוו ןייק טינ ןעטרָאד ןעבַאה ןעדיא

 קינטסעמאנ םעד ןופ סינביולרע רעד ןיא זא ,תונעט יד ןעפלָאה
 טָאה ןעמ זיב ,טכערניואוו טנעכערעגניירא אליממ זיא ןעלעיּפש וצ
 -ביולרע ןעטעב ןוא קינטסעמאנ םוצ ןעדנעוו טפראדעג רעדיוו דיז

 - ,ןעניואוו וצ סינ
 פעב רענענייא ןייז ןעוועג זיא רעדנוזעב רעטמאעב רעדעי

 רע טָאה יוזא ןעטלַאק רעד טהערדרעפ םהיא טָאה סע יו !וא תיבה
 טרָאטש ןייא ןיא זא ,טריסאּפ טָאה ןפוא אזא ןיוא ןוא ,טלעדנאהעג
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 יייווצ א ןוא טייצ עצרוק א ןעלעיּפש טנעקעג ןערָאיטקא יד ןעבָאה

 | .ןעבענ טרָאטענ טינ גנולעטשראפ ןייק ייז ןעבַאה רעט

 / ףרוד ןוא רעניצכא ףוס יד ןופ ןעוועג זיא טייצ עטסגרע יד

 דנאבארטנַאק ןימ א ןעוועג זיא סע ןוא ,ןערהַאי רעגיצניינ יד

 .-"ענ ךיז ןעבָאה ןערָאיטקא יד ןוא ,גנולעטשרָאפ א ןעּפאכוצניירא

 -ףפוס םעד םורא ךָאד .ןעטסידנאבארטנַאק יו רעסעב טינ טלהיפ

 טָאה טרעדנוהרהאי ןעגיטנייה םעד ןופ ביוהנַא ןיא ןוא רעגיצניינ
 ןוא יקסווָאקאויּפס ןופ ןָאיצקעריד רעד רעטנוא עינאּפמָאק יד

 . ןוא ןעטסירָאכ יד ,תושפנ גיצכעז ןוא ףניפ טלהעצעג ןהָאזשיפ
 -מָאק עטסניטכיוו יד ןעוועג זיא סָאד .טנעכערע;ניירא רעקיזומ

 -דלָאנ ןופ ראוטרעּפער ןעטלא םעד ןעמ טָאה טלע ּפשעג ןוא עינאּפ

 יד ןענייז טרעדנוהרהאי ןעניטנייה ןופ ביֹוהנֶא ןיא ןוא ןעדאפ
 / רעדא "לעמעל ינֲאק , ,"קירדנעמש , ןעוועג רעקיטש עטסראבגנאג
 ,"אבכוכ רב, ןוא "תימלוש,

 / ןיא רעלדא םעס ןעמוקעננא אקירעמא ןופ זיא 1900 ןיא
 ,עּפורט ןהָאזשיפ-יקסווָאקאוויּפס יד ןעפַארטעג טָאה רע ואוו ,סעדא

 . ,ףלעפילב ,גרעבנאז ,יקסלאביר ,לעּפַאר ןופ ןענַאטשעב זיא עכלעוו
 - ,גרעבנַאז יורפ ,ַאיַאקסווַאלסָארעג ןיליירפ ,ַאיַאקסווַאלסַאז ןיליירפ
 -ענטימ טָאה רעלדא םעס .ערעדנא ןוא ץרַאװש יורפ ,ץַאק ינעפ
 -הָאפעגקעװַא זיא יקסווַאקַאוויּפס ןוא קרָאי וינ ןופ ןעסעיּפ טכארב
 ןופ ראוטרעּפער רעמירַא רעד .ייז ןערירוזנעצ גרוברעטעּפ ןייק ןער
 ןיא רָאנ ,ןערָאװעג רעכייר לָאמא טימ זיא עינאּפמָאק רעמירַא רעד
 ןוא ןעלעיּפש וצ טביולרע טינ קינלַאשטאנאדארג רעד טָאה סעדא
 ,ץניווַארּפ רעד רעביא טזָאלעגקעװא ךיז טָאה עינַאּפמַאק יד

 -ויירא יַאסבַאס ןוא ןהָאזשיפ ךיוא ןעבָאה רעלדא םעס ץוח א
 ןעכלעוו ,ראוטרעּפער םענאקירעמא םעד דנַאלסור ןיא טכארבעג
 . טייצ רעד םורַא .ןעיצילאג ןוא ןעינעמור ךרוד ןעגירקעג ןעבַאה ייז
 .ןוא ןעסעיּפ עשידיא ןעלעטש וצ רעגנירג סָאװטע ןערָאװעג זיא
 .טייקכילנעמ יד טאהעג ןיוש ןעבָאה סעינאּפמַָאק ענעדיישרעפ יד
 -אעהט רעשידיא רעד .טדָאטש א ןיא טייצ ערעננעל א ןהעטש וצ
 ןעביוהעגנָא ךיִז טָאה סע ןוא טבעלענפיוא יינ סָאד ףיוא טָאה רעט
 .ןעסעיּפ ערעסעב ראפ גנונעוועב א



 (ןָאזשיפ וורפ)אקסניגארב ןָאושיפ .א ןָאסריאמ קרַאמ אקסנומאק לחר רתסא

 וקסנימַאק
 א טרעביל בקעו ןאמסייוו !קסוװַאלסַאז .ל
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 ןערָאװעג טרעפטנערעפ זיא גנורעדָאפ עגיזָאד יד ךיוא רָאנ

 ךיז טָאה זייווכעלסיב .אקירעמא ןיא ראוטרעּפער ןערעסעב ן'טימ

 -עיציבמא יד ןוא ןעטערעּפָא יד ןופ ןעלײהטבַא ןעמונעג עמארד יד

 ןעלעיּפש וצ טייצ וצ טייצ ןופ ןעביוהעגנַא ןעבָאה ןערָאיטקא עז

 טרהעקענקירוצ ךיז טָאה רעלדא סוילוי ןעוו ןוא ,ןעסעיּפ סנידרָאג

 ךיוא יו ןעסעיּפ ערעיינ סנידרַאג טכארבעג רע טָאה אקירעמא ןופ

 ."רעצרעה ענעכַארבעג , ס'ניביל ,"ןעטייק ענעסירוצ , ס'נירבאק
 רערעסעב רעד ראפ גנוגעוװועב יד רעבא זיא דנאלסור ןיא

 סָאוװ םוקילבוּפ סָאד תעשב ,ןעביוא ןופ רָאנ ןעגנאנעגנַא עמארד

 ןעקעלנא גונעג טנעקעג טינ ךָאנ טָאה ןעננאנעג רעטאעהט ןיא זיא

 ערעסעב יד .ןעטערעּפָא רענאקירעמא עשעראנ יד ןופ רעגניפ יד
 רדס םעד ןיא ענהיב רעד ףיוא ןעזיוועג טינ ךיז ןעבַאה ןעסעיּפ

 ןעפרַאוװעגפיורא ןענייז ייז רָאנ ,ננולקיווטנע עכילריטַאנ רעייז ןופ

 -עגניירא ןענייז ייז יו גנונדרָא רעד ןיא םוקילבוּפ ן'פיוא ןערָאװעג

 ןופרעד אצוי לעוּפ רעד ןוא .דנעה יד ןיא רָאטקעריד םעד ןעלאפ
 ערעסעב יד .ןעטייז עדייב ןופ טייהנעדעירפוצנוא ןא ןעוועג זיא
 ךיז טָאה סע ןוא ןעקורט וצ ןעוועג םוקילבוּפ ן'ראפ ןענייז ןעסעיּפ

 ןעוועג טינ זיא סָאװ ,טנעגילעטניא רעד ןוא ,טרהעקעגבא ייז ןופ

 ןעלאפעגניירא רָאנ זיא ןוא רעטאעהט ןעשידיא ןופ רעכוזעב ןייק

 -קעריד םוצ תומולח עזייב עלא ט'לטב'ענסיוא טָאה גילעפוצ ןיהא

 | | .ןעסעיּפ ערעסעב ענייז ראפ רָאט
 סָאװ ,ןעוועג זיא דנַאלסור ןיא טנעגילעטניא םעד טימ הרצ יד

 רעטַאעהט ןיא ןהעג וצ סינפרעדעב א טאהעגנ טָאה ןיילא רע ןעוו

 זיא םהיא ןוא ןעשיליוּפ רעדָא ןעשיסור םעד ןיא ןעגנאנעג רָאנ זיא

 ןעשידיא ןיא גנוטלאהרעטנוא ןעניפעג וצ ןעלאפעגנייא טינ ול פא
 רעטאעהט ןעשידיא ןיא ןעננאנענ לָאמא זיא רע ביוא .רעטאעהט

 טריסערעטניא ךיז טָאה רע ביוא .,זָאירוק סלא ןעוועג סָאד זיא

 ןעוועג סָאד זיא ענהיב רעשידיא רעד ןופ גנורעסעברעפ רעד טימ

 ןייק ןיא ןענעק סָאו ןעדיא עטסָארּפ יד ראפ רָאנ ,ךיז ראפ טינ
 םהיא ייב זיא רעטאעהט רעשידיא רעד .ןהעגנ טינ רעטאעהט ןעטוג

 ןיא ךיז ייב ןוא עירָאעהט א רָאנ ןעזעוו ענידעבעל ןייק טינ ןעוועג

 ןעוועג זיא שיטערָאעהט ןוא .טלעקיווטנע רהיא רע טָאה טעניבאק
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 .םרעטאעהט עשידיא עלא ןעלַאז סָאװ ראפ ,דילדנעטשרעפ ץנאג
 .ןוא ?עװקסָאמ ןיא רעטאעהט ינעוװטסעשזָארוכ רעד יװ ןייז טיג
 . ענהיב רעשידיא רעד ןופ ןעריסאקסיוא טינ ןעמ לָאז סָאװ ראפ

 - ,קנילרעטעמ ,ןעסביא רעסעב ןעלעיּפש ןוא רעקיטש עשערַאנ עלא
 .?ןעכיילג סָאד ןוא ,וועיערדנַא ,יקסוועשיבישּפ ,ןאמטּפיוה

 .רעכוזעב רעטאעהט םעד ןעשיווצ ןענאטשעגנ זיא רָאיטקא רעדי

 רע ,ןערָאלרעפ ןעצנאנ ןיא ךיז טָאה רע ןוא ,טנעגילעטניא םעד ןוא

 טינ רָאנ זיא רע ביוא ,אקירעמא ןיא עגעלָאק ןייז יווװ דנאלסור ןיא

 "עג רָאנ רע ןעק ןעמָאנ א זא ,ןעפירנעב טָאה רעקימָאק ןייק ןעוועג

 -םיוא טראגעג קראטש טָאה רע ןוא ןעסעיּפ ערעסעב יד ךרוד ןעניוו

 -עב םעד ףיוא ןָאהטעג ףרָאװ א ךיז טָאה רע ןוא ךיז ןענעכייצוצ

 טימרעד זןא טראוורע טָאה רע ,ראוטרעּפער רענאקירעמא ןערעס

 ,טנעגילעטניא םעד ןופ ןעגנורעדַאפ יד ןעלעטשנעדעירפוצ רע טעוװו

 ןעטסַאמענ טינ עסעיּפ ערעסעב יד טָאה טנעגילעטניא רעד רעבָא

 רהיא ןיא טָאה ןוא עטערעּפא רעשעראנ רעגידרעהירפ רעד טימ

 באטשסאמ ןייז .גנולקיווטנע עטנוזעג עכילריטַאנ יד ןהעזעג טינ

 -יבישפ תוחּפה 727 רעדָא קנילרעטעמ ןוא ןעסביא ןעוועג זיא

 ,רהיא ןופ טכאמענ לת א טָאה רע ןוא ,יקסוועש

 -עסעב יד טָאה טייקנהעש ךדס א זא ,טינ לעפייווצ ןייק זיא סע

 טלעיפשעג ןעבָאה רהיא ןיא סָאװ ,ןופרעד ןערָאלרעפ עסעיּפ ער
 -עג ןיוש ןיא ?לעטיּפאק רעדנא ןא ןיא ,ןערָאיטקא עניטכיר יד טינ
 רעשידיא רעד ןופ ןהענקעווא סע'שילאק טימ זא ,טנַאמרעד ןעוו

 ןעסעיּפ עכילטע ןערהיפוצפיוא ןערָאװעג ךילגעמנוא זיא ענהיב

 א םעט ןייק ןעבָאה טינ טעװ יוזא דארג .ראוטרעּפער רהיא ןופ

 -סעק רעדָא רעלדא טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא עסעיּפ

 .ןערָאיטקא ערעדנא ןופ ןערעװו טרהיפענפיוא טעװ יז ןעוו ,רעל

 יד סָאװ ראפ ךאזרוא עטסגיטכיוו יד ןעוועג טינ זיא סָאד רעבא
 -אועג טנעגענעב זיא ראוטרעּפער רענאקירעמא ןופ עסעיּפ ערעסעב
 ,טייהנעדעירפוצנוא טימ דנאלסור ןיא רעטאעהט ןעשידיא ןיא ןער
 א ןופ ןעגנורעדַאפ יד טימ טנעכערעג טינ ןעטרַאד ךיז טָאה ןעמ
 טָאה ןעמ .טרפב רעטאעהט ןעשידיא ןופ ןוא ?לכב רעטאעהט

 טובירטַא רעגיטיונ א זיא םוקילבוּפ א זא ,ןעפירגעב טינ ןעטרָאר
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 -עה ןעביוהפיוא טינ ּךיז ןעק רעטאעהט רעד זא ןוא רעטאעהט ןופ

 .רעכוזעב ןעכילטינשנרוד םעד ןופ רעכ

 / ןופ הרושב עכילהערפ א ןעמוקעגנַא ךילדנע ןיא 1904 |
 ןוא ןעסעיּפ עשידיא ןעקוקכרוד טעוו רע זא ,טעטימַאק ענרוזנעצ

 -ראוואוצרעטנורא סינביולרע יד ןעגירקעג טָאה עמארד עשידיא יד

 - ןעוועג ןענייז עטשרע יד זא ,טנַאז ןעמ .עקסאמ עשטייד רחיא ןעפ
 טקריוועגסיוא ןעבָאה סָאװ ,ןהָאזשיפ ןוא יקסוואּפ ,ל .י רָאיטקא רעד
 א טכאמעג ךיוא טָאה סָאד .ראילּפמעזקע ןעשידיא א ןערירוזנעצ וצ

 דוא ןיא ןעגנאגעגנָא טייצ עצנאג יד ןענייז סָאװ תוריסמ יד וצ ףוס

 "עג טינ ךיז ןעבָאה סעקרוזנעצ ענידרעהירפ יד ,רעטאעהט ןעשיד

 טנערוקנַאק א טַצ ועב ךיז טָאה טימרעד ןוא לאניגירַא םייב ןעטלאה

 ,ףראד ןעמ ואוו ןעסיוו טזָאלעג ןוא

 רעטיירב זיא עמארד רערעפעב רעד ראפ גנונעוועב יד ןעוו |

 רעביירש עטונג יד ןופ ןעסעיּפ יד טרהיפעגפיוא ןעמ טָאה ןערָאװעג

 ,"רעטסעווש, סע'ץרּפ .ל .י טלעטשעג טָאה ןעמ .דנאלסור ןיא

 םולש ;"המקנ ןופ טָאג , סע'שא םולש ;"טייק ן'םיוא שילָאּפ ןיא

 .-ינעוו רעדַא רהעמ .ערעדנא ןוא "טייײרּפשוצ ןוא טייזוצ , ס'םכילע

 ינא עלא ןוא ןעסעיּפ ייווצ עטצעל יד טאהעג ןעבָאה גלָאפרע רעג

 ןוא ןעגנאגעגנַא ןיא גנוגעוועב יד רָאנ ,ןעלאפענכרוד ןענייז ערעד

 "נוי ןופ עּפורט א טלעטשעגנעמאזוצ ןייבשריה ץרּפ טָאה 1908 ןיא

 -עליד ענינייא ןוא ןערָאיטקא ענינייא ,ןעשנעמ עטנעגילעטניא עג

 זיא עּפורט יד .ןעסעיּפ ערעסעב ןערהיפפיוא ןעמונענ ןוא ןעטנַאט

 ,תור ,ימענ ,טאלבסייוו ,דעירפ ,גרעברעבליז ,ימע ןב ןופ ןענַאטשעב

 -ראפ עטשרע יד טָאה ןוא ַאיַאקסווָאלרַא ןוא ןירטסע ,איאקסלאד

 -רעּפער רעד ."עינַאמרַאה , לאז ןיא ,סעדא ןיא ןעבעגעג גנולעטש

 ,"ףכ תעיקת, ,"הלבנ יד, ס'נייבשריה ןופ ןענַאטשעב ןיא ראוט
 ן'טימ , סע'שַא םולש ,"לעווייט ןוא שנעמ ,טָאג , ס'נידרָאנ ,"?אוי

 סנַאסלענעצַאק ,"ןעשנעמ, ס'םכילע םולש ,"סוחי, ,"םָארטש

 .ערעדנא רַאַּפ א ךָאנ ןוא "דימש רעד לעקנאי , ס'יקסניּפ ,"םירוחב ,

 אשראוו ,סעדא ןיא טלעיּפשענ טייצ ערעגנעל א טָאה עּפורט יד

 "אמעג םודעמוא ךיז טָאה ןוא אטיל רעכיא טרעדנאוועגמורא ןוא



 תונודמ ערעדנַא ןוא דנאלסור ןיא רעטאעהט 1206

 -עג ןוא ןעטלאהעגסיוא טינ יז טָאה רהֶאי ייווצ ףוס ןוא ,טרעט
 | .טצאלּפ

 ןיא לעקניוו א ןענואוועג עמארד ערעסעב יד טָאה 1909 ןופ
 טנעכערעג ךיז טָאה רעכלעוו ,עשראוו ןיא רעטאעהט סיקסנימאק

 ףיוא רעקיטש עטסראבגנאג יד רָאנ ,ערעדנא יד יו רעטסנרע ראפ

 רענאקירעמא עשעראנ עמאס יד ןעוועג ןענייז ענהיב רעשידיא רעד

 רנאלסור ןיא םוקילבופ רעטאעהט עשידיא סָאד ,סעקטערעּפָא

 ראפ קאמשעג א ןעלקיווטנע וצ טייצ גונעג טאהעג טינ ךָאנ טָאה

 -ידיא םעד ןופ ענאל עלַאמרַאננוא יד ןוא עמארד רערעסעב רעד

 רעשידיא רעד .טכאמעג רעגרע ךאז יד ךָאנ טָאה רעטאעהט ןעש

 ןעוו ןוא רעיירפ טמעהטאענבָא רהָאי עכילטע רָאנ טָאה רעטאעהט

 יד טלהיפרעד רעדיוו רע טָאה ,ןעביוהעגנָא ךיז טָאה עיצקאער יד

 ןעביוהעגנָא רעדיוו ןעמ טָאה 1910 ןופ .תופידר ןופ עּפאל ערעווש

 ןוא שטייד ןיא ןייז לָאז ןעלעיּפש סָאד זא ,רעננערטש ןערעדָאפ וצ

 .ןָאהט טנעקעג טינ עמארד רערעסעב רעד הבוט ןייק טָאה סָאד

 -נא ן'חתּפ ןופ ןעטילעג גינעוו טָאה עקטערעּפָא רענאקירעמא יד

 .א ןענירקעג ןופרעד טָאה עמארד ערעסעב יד רָאנ ,ןע'צמק טָאטש

 ןעצנאג םעד טלעטשעגקעווא סָאד טָאה ?לכב ןוא .קזוח ןופ םינּפ

 | .דמאז ןופ טנעמאדנופ א ףיוא רעטאעהט

 -םערק יד ףיוא ןעפורעגבא ךיוא ךיז טָאה ענאל עלאמרָאננוא יד

 -קאווענסיוא קראטש זיא להָאצ רעייז םגה ןוא ,רעטאעהט ןופ ןעט

 רעבא ךיז ןעבָאה ,טרעדנוה עכילטע וצ טכיירגרעד טָאה ןוא ןעס

 -יוש עשיטאמארד עטסניטכיוו יד ,טנעכייצעגסיוא עגינעוו רהעז

 -עיּפש ערעסעב יד ןוא איאקסנימאק לחר ךיז טנעכער ןירעלעיּפש
 -ריאמ .מ ,ווָאנַארד .מ ,יקסוװַאלסַאז .א ,טרעביל לעקנאי ןענייז רעל

 -רעב ףלָאדא ,(סעכישטרַא) רעלדא סוילוי ,ַאזַאילעשז ,ָאדנאל ,ןָאס
 ,ןייטשנעטכיל ,רעצעזטפירש ,אריּפס ,אקסעדנארב ,ןייטשּפע ,ןאמ

 -ּםע ינעפ ,גנילירט עינאמ ,לעּפאר ,מ ,יקסמוש לעקנאי ,ָאקרַא
 ,יקסלאד .רפ ,?עּפאר אניז ,רעלדא אהטרעב ,ןיקדוב ,ימענ ,ןייטש
 אניז ,ַאיַאקסװַאלסָארעג רתסא ,אנידאנ אידאנ ,ןאמלעדייא עינאס
 | .ערעדנא ןוא ןאזנאהטאנ .רפ ,ןײטשדלַאג

 ןענואוועג קירוצ גנאל טינ טָאה דנאלסור סָאװ טייהיירפ יד
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 "צעל רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ןייזטסואוועב רעלאנָאיצאנ רעד ןוא

  ןעבָאה רעכיז ןעלעוו ,ןעדיא ןעשיווצ ןעביוהענפיוא טייצ רעט

 -עהט ןעשידיא םעד ןופ גנולקיווטנע רעד ףיוא גנוקריוו עקראטש

 ערעכעה א ףיוא ןעביוהפיוא םהיא ןעלעוו ןוא דנאלסור ןיא רעטַא

 ,הנרדמ

 ,אקירפא ןיא רעמאעהטמ רעשידיא

 נרוכסינאהאי ןיא ןעמוקעננַא זיא סָאװ רָאיטקא רעטשרע רעד

 רדח ןעשינעמור ס'נעדאפדלָאנ ןופ דלעפנעזָאר לעקנאי ןעוועג זיא

 טימ טלעיּפשעג ןוא ןעטנַאטעליד ןעמונעגנעמאזוצ טָאה רע ןוא
 םעס רָאיטקא רעד ןַאדנַאל ןופ ןעמוקענוצ ייז וצ זיא רעטעּפש .ייז

 -עגנָא ןיהא ןיא 1896 ןיא ןוא אקירעמא ןופ גרעבנירג ,ןעיַאד

 הלכ ןייז ןוא ןייטשרעלאוו טימ ןעמאזוצ ןאמצאק לעקנאי ןעמוק
 יירד ןעלעיּפש וצ ןעביױהעגנָא ןוא קריצ א ןעננודעג ןעבָאה ייז .רתסא

 טרהיפענפיוא טָאה רע סָאװ קיטש עטשרע סָאד .ךָאוו ַא לָאמ רעיפ

 -עג ןעווענ זיא קריצ רעד ןוא "אקירעמא ןיא םייח, ןעווענ זיא

 ,ןאמרעבליז ןעמוקעגנָא ןיהא זיא םורא םישדח עכילטע ןיא .טקאּפ

 -ענ טּפוטשענסיױרא ןעצנאנ ןיא טייצ רעד ןיא ןיוש זיא רעכלעוו

 טימ ןעמאזוצ ,אקירעמא ןיא רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ ןערָאװ

 זיא ןאמצאק .קריצ םעד ןעמונעג טָאה רע ןוא סטרָאטלעדנַאמ יד

 טָאה ייז ןעשיווצ ןוא רעטאעהט לַאיַאר רערענעלק רעד ןיא ןיירא

 עדייב ןעבָאה ןעפעשעג עטוג ןייק ,ץנערוקנַאק א ןעביוהעגנַא ךיז

 ךיז ייז ןעבָאה ןעכַאו עכילטע ןיא ןוא טכאמעג טינ סעינַאּפמַאק

 "אעהט לאיַאר ןיא טלעיּפשעג ןעבָאה ןעמאזוצ עלא ןוא טנינייארעפ

 | ,רעט
 רהעמ רָאנ ,ס'נעדאפדלַאג זייוולייהט ןעמ טָאה טלעיּפשענ

 -מָאק יד ךיז טָאה ןָאזעס ן'כָאנ ןוא ראוטרעּפער רענאקירעמא םעד

 .טָאה יז ןעוו ןוא טדעטש ערעדנא יד רעביא טזָאלעגקעװא עינאּפ

 -ראד ןיוש זיא ,גרובסינאהאי ןייק טרהעקעגקירוצ רעמוז ףוס ךיז
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 ןופ ןעמוקענ ןענייז ייז .יורפ ןייז טימ ןאזנַאהטַאנ ןעוועג ןעט
 ןאעס א טלעיּפשענבָא ןעבָאה יי אוו ,ןאדנַאל
 -ענ טלַאמעד זיֿב ןעבָאה סָאװ ןעטפערק עלא יד ןופ ,גלָאפרע טימ
 יד ןעוװעג סנַאזנאהטאנ יד ןענייז גרובסינאהאי ןיא טלעיּפש

 ךיוא יו עינאּפמַאק רעגידרעהירפ רעד ןופ ?ייהט א ןוא עטסניטכיוו
 רעד .ייז ןָא ןעסַאלשעננָא ךיז טָאה טכאש רעלעיּפשיוש רעגנוי רעד

 רעטאעהט ן'טימ טריסערעטניארעפ רהעמ ךיז טציא טָאה םלוע
 ןעבָאה ןעכינ ןיא טעװ גרובסינאהאי זא ,ןהעזעגסיוא טָאה סע ןוא
 ןערעיוב רעד ןעכארבעגסיוא טָאה דלאב רָאנ ,רעטאעהט ליבַאטס א

 .ןערָאיטקא ענעמוקעגנָא עלא ןעבירטרעפ טָאה רעכלעוו ,געירק
 גרובסינאהָאי ןיא עמוקעגנָא ןָאדנַאל ןופ זיא געירק ן'כַאנ

 רַאּפ א ןענַאטשעג ןעטרָאד ןיא ןוא עּפורט ןייז טימ ןאמסקאוו
 -טסאנ ךיוא ןעּפורט עשידיא יד ןעבָאה גרובסינאהאי ץוח א .רהֶאְי
 יד ןעבָאה ךילניואוועג ןוא ןואט ּפייק ןוא עירָאטערּפ ןיא טרילַאר
 .ןערָאיטקא עשידיא רענַאדגַאל יד הנידמ רעגיזָאד רעד ףיוא חקזח

 ,אנימנענרא ןיא רעטאעהט רעשידיא

 זייק ןערָאװעג טלעגאוורעפ ןענייז ןערהַאי רעניצניינ ףוס םייב

 רענייא .רדח ס'נעדאפדלָאנ ןופ ןעראיטקא רַאַּפ ;; סערייא סאנעוב

 רעטייווצ רעד ןוא ,רעקימָאק ,קנאלב לאיחי ןעוועג זיא ייז ןופ

 -עגנעמאזוצ ןעבָאה ייז .רענניז ןוא רעבָאהבעיל ןאמיינ םהרבא
 עכילטע .ןעלאז ןיא ןעלעיּפש וצ ןעביוהעגנָא ןוא ןעטנַאטעליד ןעמונ
 ןעבָאה סָאװ עכלעזא ןעוועג ןענייז עינאּפמַאק רעד ןופ רעדעילגטימ

 טימ טרהיפעג ןוא ןעיורפ ענעלאפעג ןופ ןובשח ן'פיוא טבעלעג
 -ייוו יד ןופ ןוא ןעיורפ ענעלאפעג יד ןופ עינָאלַאק יד ,רוחסמ א ייז
 -ענ זיא ןוא ןעווייה ףיוא יו ןעסקאוועג זיא רעלדנעהנעפאלקש עמ
 טלָאמעד .רעטאעהט א ןעציטש וצ גונעג ךייר ןוא גונעג סיורג ןעדָאװ
 ילעוו ,הלכ ןייז ןוא נאטנעמוג רָאיטקא םעד ךאנ טקישעג ייז ןעבָאה



 גׁשס ועטאעחט ןעשידיא ןופ עטכושעג

 - ןוא ןָאדנַאל | א ןוא ןעיצילאג ןיא טלעיּפשעג רעהירפ ןעבָאה עכ

 עטריטרָאּפמיא יד ."ָאּפמילא, רעטאעחט םעד ייז ראפ ןעמונעג

 -קעריד ןערָאװעג ןענייז !וא טאהעג הנותח ןעבָאה רעלעיּפש ייווצ

 ּוצ ןעזיוועגסיורא ךיז טָאה גאטנעטוג .רעטאעהט םעד ןופ ןערָאט

 ןופ טכארבענבַארא טָאה ןעמ ןוא טפעשענ םוצ גניהעפ טינ ןייז

 ןעמסעפ א ףיוא רעטאעהט םעד ןעלעטש וצ ףָאהנעיראמ ןַאדנַאל

 רע רָאנ ,ןאמסטפעשעג רעטוג א ןעוועג זיא רעטצעל רעד ,דוסי

 -ענ םהיא טָאה נאטנעטונ לייוו ,ןָאהטפױא טנעקעג גינעוו טָאה

 זיא ןיילא טָאה ףָאהנעיראמ זא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,טרעטש
 יורפ ןייז טימ גאטנעטוג ןוא רעטאעהט ָאּפמילֶא םעד ןעמונעגרעב
 ,ידלאביראנ לַאז ןיא רעבירא זיא עינאּפמָאק רעד ןופ ?ייהט א ןוא

 ןעגענ ךיז ןעמהענוצרעביא סָאו טימ טאהעג טָאה נאטנעטוג

 -עיּפשיוש עשיטַאמארד עניצנייא ןוא טּפיוה יד :טנערוקנָאק ןייז

 -אמ רָאנ .גַאטנעטוג יורפ ןעוועג זיא סערייא סאנעוב ןיא ןירעל |
 -מיא וצ ןעביוהעגנַא טָאה רע ,הצע ןא ןעבענעגנ ךיז טָאה ףָאהנעיר

 טכארבעגבָארא רע טָאה ןפוא אזא ףיוא ןוא רעלעיּפשיוש ןעריטרַאּפ

 ,טרעבליז ,שטיוואקשַאמ סירָאמ ,ןאמנייפ הניד ,ןאמנייפ דנומניז

 רע .שטיוואמארבא יורפ ןוא רילעווַאי ,גרובנידלָאנ ,ןאמסקאוו

 רָאנ ,ןעמאזוצ טינ טכארבעגבָארא סעיצקארטא עניזָאד יד טָאה

 רעד .רהָאי עכילטע ןופ ךשמ א ןיא ,זײװרַאּפ רעדָא זייווניצנייא

 טרעיודענ טינ גנאל טָאה ןערָאטקעריד ייווצ יד ןעשיווצ ףמאק

 י .םולש טכאמעג ןעבאה ייז ןוא |
 טימ סרעטאעהט ייווצ טנעפעעג רעדיוו ךיז ןעבָאה 1918 ןיא

 -עב זיא םוקילבוּפ טרָאס ןייא .םוקילבוּפ ןעטרָאס ערעדנוזעב ייווצ

 רעד ןוא רעלדנעהנעפאלקש עסייוו ןוא ןעיורפנעסאג ןופ ןענאטש

 ,רעכוזעב רעטאעהט עשידיא ערעדנא יד ןופ --- טרָאס רעטייווצ
 -עוב ןיא ןעיורפ טימ רוחסמ רעד זא ,ןעקרעמעב וצ גיטיונ זיא ָאד |
 רעלדנעהנעיורפ עשידיא יד ןוא ןעפָא ןעננאגעגנַא זיא סערייא סאנ |

 סקעז טלהעצענ טָאה סָאװ ,הרבח א ןיא טריזינַאנרַא ןעוועג ןענייז

 תיב םענעגייא ןא טימ ,להוש רענענייא ןא טימ ,ןָאזרעּפ דנעזיוט

 חרבח עניזָאד יד ,ןעכיילנ סָאד ןוא ןעקנייש ענעגייא טימ ,םלוע

 וצ ךיוא רָאנ קיטש א ןהעז רָאנ טינ ןעמוקעג רעטאעהט ןיא זיא
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 -ענ ןעגעו טדערעג טָאה ןעמ ןוא הרוחס רעייז ןוא ךיז ןעזייוו
 ןעבָאה ןעשנעמ ערענייפ יד זא ,וצרעד טרהיפעג טָאה סָאד .טפעש
 ןערָאװעג ןענייז סע ןעוו ןוא .רעטאעהט ןיא ןעמוק וצ טרעהעגפיוא
 -עהט רעייז טריזינַארטאּפ טייל הרבח יד ןעבָאה סרעטאעהט ייווצ
 -בוּפ טראפ רעדנא םעד ראפ ןעוועג זיא רעטייווצ רעד ןוא רעטא
 טינ גנאל רעדיוו ךיז טָאה רעטאעהט רעטייווצ רעד רעבא ,םוקיל
 א ןיא ןעלעיּפש וצ ןעטָאברעּפ טָאה טעטילאּפיצינומ יד .ןעטלאהעג
 ןוא "אּפמיִלֲא , רעטאעהט רעגיצנייא רעד זיא ןעבילבעג ןוא לַאז
 .ןערהָאפענקעוװא ןענייז טסעג יד

 סָאיסַאלַאּפ טַאטוּפעד רעשיטסילאיצַאס רע- טָאה 1918 ףוס
 עלא ןעקישס ורא לָאז ןעמ ןא ,טנעמאלראּפ ןיא טרהיפעגכרוד
 ןעמונרעפ ןעבָאה ייז ןופ ךס א ,ךס א .דנאק ןופ רעקדנעה-ועיורפ
 ץעזעג םעד ןיא טקנוּפ א .ןעיניטנעגרא ןעזָאלרעּפ ןוא דלעג רעייז
 -יפדנעש םעד ןעבעגפיוא ןעלעוו סָאװ ענעי עלא זא ,טעטיולעג טָאה
 ןעלעוו ןעשנעמ עגידנעטשנא ןערעו ןוא ןעיורפ טימ רוחסמ ןעכ
 רענייא .ןעבילבענ ךמס םעד ףיוא ןענייז ךס א ןוא ןעביילב ןענעק
 ,ןערָאװעג טנַאמרעד רעהירפ זיא רעכלעוו ,ןאמיינ םהרבא ייז ןופ
 ףָאהנעיראמ טלעטשעגנָא ןוא אּפמילַא םעד ןעמונעגרעביא טָאה
 הניד טכארבעגבַארא רעדיוו טָאה רע .טפעשענ ןופ רערהיפ סלא
 קראטש טָאה עסערּפ יד רָאנ ,גרובנידלָאג ןוא יאמרעש ,ןאמנייפ
 רעד ןוא טייהנעגנאגרעפ סנאמיינ בעילוצ רעטאעהט םעד טריקַאטַא
 -טא ענייק ןוא טכייוועג םהיא ןופ טָאה טנעמעלע רעגידנעטשנא
 טכארבעגבַארא ךיוא טָאה ןעמ ןעפלַאהעג טינ ןעבָאה סעיצקאר
 םוקילבוּפ ןעגידנעטשנא םעד ןופ יורטוצ םעד רָאנ ,ן'שטיװַאקשַאמ
 םעד ןעבעגעגפיוא טָאה ןאמיינ .ןעניוועג טנעקעג טינ ץלא ןעמ טָאה
 ןיא רָאנ ,ןעמונעגרעביא םהיא טָאה שטיװַאקשַאמ ןוא רעטאעהט
 עדנערילַארטסַאג יד ןעשיווצ טקילּפנָאק א ןערָאװעג זיא טייצ רעד
 ןעכלעוו ,"ידלַאבירַאנ , ןיא רעבירא זיא גרובנידלַאנ ןוא ,ןערָאיטקא

 ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ןעגירקעג עיצקעטָארּפ ךרוד טָאה ןעמ
 לאהעגנַא טָאה סָאװ ,סרעטאעהט ייווצ יד ןעשיווצ עיצנערוקנַאק א
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 זיא שטיוָאקשַאמ זא ,ןעוועג זיא ףוס רעד זוא ,םישדח יירד ןעטי

 -בִא דלאב ןיא ןוא ץניווַארּפ רעד ףיוא עינאּפמָאק ןייז טימ קעווא

 .ןָאדנַאל ןייק קירוצ ןערהַאפעג

 .ןעטלאהעגנַא טינ גנאל טָאה רעלדנעהנעיורפ יד ןעגעג הרזנ יד

 . ךיז טימ קעווא ןערהיפ ייז זא ,ןהעזעגנמורא ךיז טָאה גנורעיגער יד

 .ןעריחט יד טנעפעעג קירוצ ייז ראפ טָאה ןוא דנאל ןופ דלענ ךס א

 -עהט ןיא טצעזעגסיוא ךילטיירב רעדיוו ךיז ןעבָאה טייל הרבח יד
 ערעייז טימ ייז .ןעשנעמ ענידנעטשנא יד ןעבירטרעפ ןוא רעטַא

 יו רעטאעהט א ןעטלאהסיוא רעגנירג ןענעק ןעטסנעידרעפ עגנירנ

 ןעמלאה טינ ךיז ןעק רעטאעהט ןייק רָאנ ,טנעמעלע רעטייווצ רעד

 ,םוקילבוּפ טרָאס ןייא טימ

 ןיא ןיירא נרובנעדלָאג זיא ןערהַאפקעוװא סעשטיווַאקשַאמ ךָאנ

 אקירעמא ןופ טכארבעגבַארא ןעמ טָאה םהיא וצ ןוא ?ָאּפמילַא

 טייצ עצרוק א ףיוא ,לעבָאל יורפ ןירעלעיּפשיוש עשיטַאמארד יד
 טינ סע טָאה גנאל רָאנ ,ןערָאװעג רעכילהערפ רעטאעהט ןיא זיא

 .ןעטלאהעגנָא

 -יסערעטניא סערייא סאנעוב ןיא רעטאעהט ןעשידיא ן'טימ

 -ןעסאג יד ןוא רעלדנעה-ךעפאלקש עסייוו יד סנעטסיימ ךיז ןער

 ייז ,סולפנייא ןעצנאג םעד םהיא ףיוא סיוא ןעביא ייז ןוא ןעיורפ

 ייז רָאנ ,סעקטערעּפא טסייה סָאד ,רעקיטש עכילהערפ ןעננאלרעפ
 רָאכ רעד .וצרעד רעקיזומ ןייק ןוא רָאכ ןעגיטכיר ןייק טינ ןעבָאה
 ןעצנאנ א טניטפעשעב ןענייז עכלעוו ,רעטייברא ןופ טהעטשעב
 ,ןענירק טינ ןעמ ןעק רָאכ ןיא ךאלדיימ ןייק ,הכאלמ רעייז ייב גָאט
 רעלדנעה יד .רענלעק ןוא הכאלמ ילעב ךיוא ןענייז רעקיזומ יד ןוא

 ,רעלעיּפש יד ןענעוו העד א ךיוא ןעגָאז |

 -יא ןיא טינ טהעג םוקילבוּפ ערעטנענילעטניא ערעכעה סָאד
 ןעננורדעגכרוד ךיז טָאה סָאו דנענוי יד רָאנ ,רעטאעהט ןעשיד
 טימ ךיז טריסערעטניא ןייזטסואוועב ןעשיטסילאנַאיצַאנ ן'טימ
 עשידיא עטנאקעב ןופ ןעלַארטסאג יד ייב ןוא עמארד רערעסעב רעד
 ,רעטאעהט ןיא ךיז ייז ןעזייוו רעלעיּפשיוש
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 ,ספָאהנעיראמ יד ,סגאטנעטוג יד : ןענייז רעלעיּפש עגיטרַא יד
 ,ווָאנכאב ,ווָאניזאלג ,ןאמרעקוצ רָאדיזיא ,ןָאזדיוואד ,סרעגאל יד
 .ערעדנא ןוא רעלעוו םעס ,אלעסראמ ,אנילאּפ ,אניטרעבלא



 ,לעטיּפַאק רעטפלע

 .עלעטניּפ ,המשנ ,ץראה

 רעד ןערעייפ וצ ןעלאפעגסיוא זיא רעלסעק ןופ ?לרוג ן'פיוא

 תעשב .עמארד רערעסעב רעד רעביא דנוש ןופ געיז םעד רעטשרע

 עמארד עטצעל סנידראג טלעיּפשעג רעטאעהט סלפיפ ןיא טָאה ןעמ

 -אהט ןיא טרהיפעגפיוא רעלסעק טָאה ,"ַאנַאקירעמא איטנעמעד,

 ןעגעג ןוא .רענייטאל .י ןופ "ץראה עשידיא סָאד; רעטאעהט איל

 .ןעמונעגסיוא קראטש קיטש עטצעל סָאד טָאה ןעננוטראוורע עלא

 רָאנ ,טביולגעג טינ ןעגיוא ערעייז טושּפ ןעבָאה ןערָאטקעריד יד

 טגייצרעביא רהעמ ץלא עסאק יד ייז טָאה רעטייוו ךָאו א סָאװ

 "וצ סע ןעמ טָאה רעטאעהט ןיא .גלָאפרע ןעטרעהעגנוא םעד ןיא-

 "ערּפ יד .ןערָאיטקא ערעסערג יד ןופ ןעטסנעידרעפ יד ןעבירשעג

 םעד ןיא .לעסיפ סאקסעלוגאמ ןעבעירשענוצ גלָאפרע םעד טָאה עס

 ןוא םופ ן'טימ ןָאהט עּפוט א רעקימָאק רעד ףראד קיטש ןעגיזָאד

 טָאה רע ןוא אקסעלוגאמ טלעיּפשעג טָאה רעקימָאק םעד ןופ לָאר יד -

 הנוכמאב טָאה עסערּפ יד זא ,שימָאק גידווע'נח יוזא ןָאהטעג סע .

 םעד בעילוצ קיטש סָאד ןהעז טמוק םלוע רעד זא ,טביולנעגנ המלש

 םנעקעג טינ חשעמ תעשב ּךיז טָאה רענייק ןוא .לעסיפ ן'טימ עּפוט

 .עמארד רערעסעב רעד ךָאנ שידק ןנבר א זיא סָאד זא ,ןעסיוטשנַא

 סרעטאעהט יד ןוא סלָאה קיזומ יד ןעשיווצ ףמאק רעגנאל רעד

 רעסיורג רעד ןוא ,עטצעל יד ראפ געיז א טימ טנידנעעג ךיז טָאה

 טָאה יקספעשַאמָאהט ..ןָאהטעג טָאש א ןיהא טציא ךיז טָאה בר ברע | |

 זעמוקענרָאפ ז א גנורעהנע ןא סעפע זא ,ןעסיוטשעגנַא ךיילנ דיז

 -סיורא דלאב זיא ןוא טייהנעגעלעג יד טמאזרעפ טינ טָאה רע ןוא

 ןובשח רעד ."המשנ עשיריא יד, קיטש א ס'רעט טימ ןעטָארטעג
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 -ַאנ םעד ןיא סיוא ןעפָא ךיז טקירד ןוא ףיוא ןעביוא ןופ ָאד זיא
 א ןא טּפאכעגנָא יוזא ךיז ןעבָאה רעכוזעב רעטאעהט יד ביוא .ןעמ
 ןוא .המשנ עשידיא א ןָא ןעּפאכנַא ךיוא ךיז ןעלעוו ,ץראה עשידיא
 ןייק טינ טאהעג טָאה קיטש ןייז ,טכאמעג טינ תועט ןייק טָאה רע }

 טריפמואירט טָאה רעטצעל רעד .סרעלסעק יװ ,גלָאפרע ןערענעלק
 -ייווצ םעד טריפמואירט טָאה רע ןוא ןָאזעס ןעבלאה ןעטשרע םעד
 .ןָאזעס ןעבלאה ןעט

 רע .טנעגונעב טינ יקספעשַאמַאהטי ךיִז טָאה טימרעד רעבָא
 וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רע ןוא טייצ רהעמ טאהעג טציא טָאה
 ןעצנוק טימ קיטש א ןענעוו דךיז טלעהנאה סע ןעוו זא ,ןעזייוורעד
 ןוא ,לעברא ןופ ןעלסיירטסיוא ןערָאטקעריד ערעדנא עלא רע טעוו
 קיטש א סטרעפייז טיירגעגוצ רע טָאה ןַאזעס ןעדנעמוק םוצ עקאט
 .ןעגיבלעז םעד ףיוא ץלא ,"דיא עלעטניּפ סָאד , ןעמַָאנ ן'רעטנוא
 עשידיא ,, ןוא "ץראה עשידיא , ןעמונעגסיוא ןעבָאה סע זא ,ךמס
 טָאה רע ןוא .ןייז ןח אשונ סיוועג "דיא עלעטניּפ , ףראד "המשנ
 טאה "דיא עלעטניּפ , ןופ גלַאפרע רעד .טוחט רע סָאװ ,טסואוועג
 ןעשידיא ןיא ןעוועג טלַאמעד זיב זיא סָאװ ,ץלא טגייטשרעביא
 טסייה סָאד ,דנַאנַאכַאנ ןעכאוו גיצנאווצ ןוא עכילטע ,רעטאעהט
 טָאה ןוא ןעטלאהענ קיטש סָאד ךיז טָאה ןָאזעס ןעצנאג א טעמכ
 -ןעמעב וצ ייברעד זיא טנאסערעטניא ,דלענ רצוא ןא טכארבעגנייא
 םעד ןופ דובכ םעד ןופ טגָאזעגבָא ךיז טָאה טרעפייז .מ זא ,ןעק
 | .קיטש

 -ךעד יד ןופ סרעסאפרעפ יד זא ,ןעקרעמעב וצ גנירג זיא סע
 טימ ןעדנוברעפ רעגינעוו רעדָא רהעמ עלא ןענייז רעקיטש עטנַאמ
 יוזא ןוא אקירעמא ןיא עדָאירעּפ רעטשרע רהיא ןיא ענהיב רעד
 "ץראה עשידיא , ןייז טימ ןעמונעגסיוא טָאה רענייטאל יו ךיג
 טָאה ןעמ ןוא הרוחס ךָאנ ייז וצ ןָאהטעג רהעק א ךיז ןעמ טָאה
 .ךיז ןעדנעוו וצ ןעמעוו וצ ןעפָארטעג גיטכיר

 "ריא עלעטניּפ , ןופ גלַאפרע "םענעזעוועג"אד-טכיג םעד ךָאנ
 רערעסעב רעד רעביא אלולטו אכוח א ןעביוהעגנא טושּפ ךיז טָאה
 סזוח ןעמ טָאה רעטאעהט ןעדעי ןֹופ רָאטנאק םעד ןיא .,עמארד
 ַערעֶסעֶב יר טנָאמרעד רָאנ טָאה סָאװ .םענייא ןעדעי ןופ טכאמעג
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 ןעניוא יד שממ טצעי ןענייז ןערָאטקעריד ערעדנא יד ייב .ןעסעיּפ

 טרעקאעג ןוא טכוזעג .ןעבָאה ייז ןוא .האנק ןופ ןעכָארקעגסיױרא
 ."דיא עלעטניּפ , ן'טימ ןעכיילגרעפ ןענעק ךיז לָאז סָאװ ,קיטש א
 -אניק א וצ רעטאעהט דנערג ןופ תוכז ןייז טפיוקרעפ טָאה רעלדא

 .אילאהט ןיא ןיירא םעדכָאנ ןיילא זיא ןוא עינאּפמַאק ףארגנַאטַאמ

 -עג ןעמָאנ א ןוא רעטאעהט א טנעפעעג ןיילא טָאה ןיצּפיל ינעק

 -רעפ ןעבָאה ןערָאטקעריד עלא ןוא ,רעטאעהט ןיצּפיל םהיא ןעבעג

 -ועביא טכוזעג ןעטייווצ םעד רענייא ןוא עיצַאטוּפער רעייז ןעסעג

 סלא טנעפעעג ךיז טָאה רעטאעהט ןיצּפיל רעד ,דנוש ןיא ןעגָאוצ

 טָאה רָאטקעריד רעד רָאנ ,"עמארד רעשידיא רעד ןופ םייח יד,

 -סוועראטאלאז טרהיפענפיוא ןוא ןעמוקייב טנעקענ טינ ןויסנ םעד

 ,רעסיורג א ןעוועג זיא נלָאפרע רעד ןוא "ןעפאלקש טסייוו , ס'יק

 סָאװ ,רעקיטש ערעדנא יד ןיוש ןעבָאה "דיא עלעטניּפ , ן'כָאנ

 םעד .?זמ אזא טאהעג טינ םערופ םעד ןיא ןעסַָאנעג ןעוועג ןענייז

 - טימ השעמ עניבלעז יד ץלא ןערָאװעג גיסירדרעביא טושּפ זיא םלוע

 ,נעוו םעד ןעזיוועג יקסוועראטאלאז טָאה טציא ןוא .עיצאיראוו א

 -נעסאג ןופ הרדס א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה דנאה רעגנירג ןייז טימ

 -ַאװעג גיסירדרעביא ןענייז ייז ןעוו ןוא ענהיב רעד ףיוא ןעיורפ

 ןעטידנַאב ןופ םעדכַאנ ןוא םירזממ ןופ הרדס א ןעמוקעג זיא ןער

 ,ץומש טימ ןערָאװעג ןעסַאורעפ שממ זיא ענהיב יד ןוא

 טימ ןעבעגענבא טציא ךיז ןעבַאה סרעטאעהט עלא יוװ יוזא

 ןוא ,הרדס עניבלעז יד ןעגנאגעג םודעמוא זיא רעקיטש טרָאס ןייא
 טרהיפעג טָאה סָאד ןוא םינּפ ןייא טאהעג ןעבָאה רעקיטש עלא

 עלא ןוא גלָאפרע ןעסיורג ןייק ןעבָאה טינ לָאז סנייק זא ,וצרעד

 -ענ טציא טָאה רָאטקעריד רעדעי רעבא ,ןערעוו סאמנ דלאב ןעלָאז

 ,טפַאהעג ןוא "דיא עלעטניּפ , םעד ןופ גלָאפרע םעד ןעניז ןיא טאה

 -וא ןוא ןעּפאטרעד קיטש אזא רע טעוװ ןעגרָאמ זיא טנייה טינ זא

 .דלָאנ תורצוא ןעטיש

 רעטאעהט אילאהט ןעמונעגרעביא רעלדא טָאה טייצ רעד ןיא

 םעד ןיא טָאה רע .געוו ןעניבלעז םעד ףיוא ךיז ןעמונרעפ ךיוא ןוא

 עניצנייא יד םגה ןוא ,רהָאי ייווצ טלעיּפשעג רעטאעהט ןעגיזָאד

 ןעועג ןענייז ןעמונעגסיוא ןעטרַאד ןעבָאה סָאו ,ןעסעיּפ ייווצ
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 -ענכרוד קירוצ רהָאי עכילטע טימ זיא עכלעוו ,"היובא ןב עשילא,

 ,"םיאנוש , עמארד סנירבאק .ל ןֹוא רעטאעהט דנערג ןיא ןעלאפ
 יזא ןעוועג "עלעטניּפ , עטייווצ א ךָאנ ננובערטש יד רעבא ןיא

 ."ויווצ ן'כָאנ קיטש עשערַאנ ןייא טלעטשענ טָאה רע זא ,קראטש

 זא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ןעלאפעגכרוד עלא ןענייז ייז ןוא ןעט

 . עד ןופ זא ,דלענ לעיפ יוזא ןערָאלרעּפ רע טָאה ןענַאזעס ייווצ ןיא

 . רעטאעהט א ןיילא ןעמהענ וצ טאהעג ארומ ןיוש רע טָאה ןַא טלָאמ

 ,תופתוש אזא טכאמ רע רעדָא תוריכש ראפ רעדָא טלעיּפש רע ןוא

 .ןעלעטשנייא ןעפראד טינ דלעג ןייק לָאז רע זא

 .ןוא ענהיב יד טנעקעג טָאה סָאװ רעביירש רעגיצנייא רעד

 ןַאעל ןעבילבעג ןידרָאג ךָאנ ןיא עמארד ערעסעב א ןעפאש טנעקעג

 ןיא ?גרה תסירד ןייק ןעבָאה רעביירש ערעסעב ערעדנא יד .,ןירבָאק

 | ,טאהעג טינ רעטאעהט

 ןוא ,ןענידרָאג טימ טייצ ןייא ןיא ןעפַאשעג ךס א טָאה ןירבָאק

 ,ראפרעד יוזא טינ ןעטצעל םעד ןופ ןערָאוװעג טלעקנוטרעפ זיא רע

 טָאה ןוא ןעבעל ןיא ןעגנירדניירא טנעקעג רעפעיט טָאה רענעי סָאוז

 ךיז טָאה רע תמחמ יװ ,טלעוו רעד ףיוא קילב ןערעטיירב ַא טאהעג
 טָאה רע סָאװ עטסעב סָאד ןעפאש וצ טצונעגסיוא טינ טנאלַאט

 ניא ןא ,טפארק-סננורעדליש עקראטש א טָאה ןירבָאק .טנעקעג

 ערַאטנעמעלע יד ןופ רענעט ןוא ןעבראפ עלעה יד ראפ רעיוא ןוא

 טיטעּפא ןעטנוזעג ןעוויטימירּפ א ,ןעטפאשנעדייל ןוא ןעלהיפעג

 ךס א ןוא סענעצס עגיד'םשונמ וצ עבעיל ַא ,שיילפ ןוא בייל ךָאנ

 ביז ןעבָאה ןעטפַאשנענייא עלא עניזָאד יד ןוא ,טנעמארעּפמעט

 -בָאק רָאנ .ענהיב רעשידיא רעד ןופ רעביירש א ראפ טסאּפעג טוג

 ןערעווש םעד רעטנוא ןוא טקַאט ןייק ןוא סָאמ ןייק טינ טָאה ןיר

 רע ואוו ,ןעטרָאד רע ןיא רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ סולפנייא

 -נעס ןיא טפָא ןעלַאפעגניירא ,ןערעדליש גיטפערק טלַאװעג טָאה

 רע זיא ךאלהערפ גיד'םשונמ ןייז וצ טכוזעג טָאה רע ואוו ;עיצַאז

  טפֶָא זיא טייקכילריטאנ עוויטימירּפ יד ,?אנאב ןערָאװעג טפָא

 -שרע ןייז זיא "אנימ , ךָאנ .גידנוש ןוא שיטַאמאודָאלעמ ןערָאװעג

 -אמארדָאלעמ עניליב א ,"אטעהנ דייס טסיא יד , ןעוועג עסעיּפ עט
 עַײילמע יד ןערעוו "ןדע ןג םענערָאלרעפ , רעד ןיא ,קיטש עשיט
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 רעד, ,דנוש ןוא טעטירַאנלואוו ןיא ןעקנוזרעפ ןעלעטש ערעסעב

 --עיּפ עגידרעהירפ יד ןופ רענרע ךס א ךָאנ זיא "טנאקיזומ רעדנילב

 -סרעדנוזעב ָאד טסייר עגידנוש סָאד ,עשיטאמארדַאלעמ סָאד ,ןעס

 .-עג ןיא רעגרע טינ ביוא רעסעב טינ ךיוא ןוא .ןעגיוא יד קראטש

 : . ,"גרעבמולב בקעי, ןייז ןעוו

 ."פיוא ךיוא ןעמ טָאה רעקיטש עטנעכערענסיוא יד ןעשיווצ

 -ייק ענעסירוצ , ןוא "ייוודַארב טסיא ןופ עינַאס, ןייז טרהיפעג

 .,ןוא ןעלאפענכרוד ןענייז עכלעוו ,ןעסעיּפ ערעסעב עדייב ,"ןעט
 ןעמהענסיוא ליוװ ןעמ ןעוו זא ,ןעזיווענ םהיא ןעבָאה ייז ,תועמשמ

 .-יד יד ןוא ,ןעלטימ ערעדנַא ןעדנעװנָא ןעמ ףראד ,םוקילבוּפ םייב

 -וּפָאּפ ןערעוו םהיא ןעפלעה וצ ?יופ ןעוועג טינ ןענייז ןערָאטקער

 .רעל

 רשפא ןענייז רעקיטש עטשרע סנירבַאק זא ,זיא תמא רעד

 טָאה ןירבַאק ןעוו רָאנ ,עטשרע סנידראג ןופ רעגרע ןעוועג טינ

 ",טנאקיומ רעדנילב  ,"ןדע ןג םענערָאלרעּפ, ןייז ןעבירשעג

 -רעפ גנאל קיטירק יד ןוא םלוע רעד ןיוש טָאה ,"גרעבמולב בקעי,
 ןיא סָאד ןוא רעקיטש עטשרע טאהעג טָאה ןידרָאנ זא ,ןעסעג

 עלערימ, ןעפַאשעג טָאה ןידרַאנ יו ,םעדכָאנ גנאל ןעוועג ןיוש

 בַאטשסאמ רעד ."לעווייט ןוא שנעמ ,טָאג , ןוא "אהפַאס , ,"תרפא
 ןוא רערעכעה א ךס א ןעוועג ןיוש זיא עמארד רערעסעב רעד ןופ

 .,רע טָאה ,קרעוו ערעסעב סָאװ ןעפאש וצ ןעבערטש וצ טָאטשנא

 ןוא ןערָאטקעריד יד ןופ ןעסולפנייאעב ךיז טזָאלעג ,טרהעקרעפ

 ,וצרעד טרהיפעג טָאה סָאד ןוא .עסאמ רעד וצ ךאלד'נח טכאמעג

 -ַאש ןיא ןענַאטשעג ןירבָאק זיא ,טבעלענ טָאה ןידרָאנ ןמז ?לכ זא

 | .ןעט

 -ענ םאב א ןירבאק ךיז טָאה טדיוט סנידרָאג ךָאנ טשרע ןוא

 הבוט ןייק טָאה ןעגנאגעג זיא רע ןעכלעוו טימ געוו רעד זא ,ןָאהט
 יד ןופ ענייא ןעבירשעגנָא טָאה רע ןוא טנאלאט ןייז ןָאהטעג טינ

 "םיאנוש , ןעמָאנ ן'רעטנוא ןעסעיּפ רעטייברא עשידיא עטסעב
 -עג וצ ןעסַאלשטנע ןעוועג רע זיא לָאמ עלא יו רהעמ טציא ןוא

 ,.םוקילבוּפ ערעסעב סָאד ןעניוו

  ןעסעיּפ ערעסעב ראפ ןעוועג טינ טציא רעבא זיא טייצ יד
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 ןייז רע טָאה ,ןעמונעגסיוא טָאה "םיאנוש , עמארד ןייז םגה ןוא

 זיא רע ,טרהעקרעפ .טכאמעג רעטסעפ טינ רעטאעהט םייב דמעמ

 זא ,טכער ןיא סע ןוא טסאנ רענעטעבעגנייא ןייא ןערָאװעג טציא

 ענייז עסעיּפ עניצנייא ןייק לָאז ןעמ ןוא רעבירא לָאז ןָאזעס ַא

 ,גונעג ןעוועג ךָאנ ןיא "םיאנוש , יד ןופ תוכז רעד .ןעלעיּפש טינ

 וִא שטירב , ןייז ןערהיפפיוא ןָאזעס ןעטייווצ םעד לָאז ןעמ זא

 ןעטילעג טאה עכלעוו ,עידעמָאק עטנוזעג ןוא עטוג א ,"סימארּפ

 -אעהט ןיא ןעכארבעגסיוא טלַאמעד טָאה סָאװ ,קיירטס א בעילוצ

 ןיוש רע זומ םעדכָאנ ןוא ,טלעיּפשעג רהיא טָאה ןעמ ואוו ,רעט
 לפעקנאי , עסעיּפ עטסקענ ןייז .ךאלרעטאעהט עניילק וצ ןעמוקנָא

 -יילק א ןיא ףיוא ןיוש ןעמ טרהיפ עטסעב ענייז ןופ ענייא ,"עליוב

 ןירבאק ןוא .רעלעיּפש עסאלק עטייווצ א טימ ,לרעטאעהט םענ

 -עטיל ערעסעב א ןעבענ וצ טציא טכוז סָאוו רעניצנייא רעד זיא
 .עסעיּפ עשיראר

 -עב עפראש א ןופ טקעלעטניא ןעפעיט א ןופ ןעצילב ןייק

 טהעז ,ןעבעל סָאד ןענעק רעטיירב א ןופ ןוא טפארק-סגנוטכאבא

 א סיורא ייז ןעפור טפא .ןעסעיּפ סנירבאק ןופ ענייק ןיא טינ ןעמ

 ערעסעב ענייז רָאנ ,טייהיור ןוא טייקכאלפ רעייז טימ סורדרעפ

 ויא רע .טייקטנוזעג רעשיריהט א טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ןעמארד

 -ענניירא ןוא ןידרָאג יו ןעשנעמ-סקלָאפ םוצ רעטנעהענ ןענַאטשעג

 ןידרָאנ יו ,ןעבעל ןעשידיא ןופ בראפ רענאקירעמא רהעמ טכארב

 ענייז ןיא ךיױוא טלהעפ ,ןידרָאנ יו רעשידיא ןיא רע םגה ןוא

 .טסייג רעשידיא רע'תמא רעד ןעמארד

 -עננָא טָאה ןענירבאק טימ טייצ רעניבלעז רעד ןיא טעמכ

 ,ןיביל .ז ןעביירש וצ ןעביוה

 .ןעבראפ עניהור ןוא עליטש ראפ ניוא ןא טאהעג טָאה ןיביל

 -נוא ןוא ןעבעל ןיא ןעיורג םעדי ןיא ןענופעג רילָאק גונעג טָאה רע

 .ןערָאװעג רעכילהערפ ןעבראפ עטסראפ יד ןענייז ליזנעּפ ןייז רעט

 ןעטפאשנעדייל עגידעכַאק יד ,ןעבעל ןופ לעמוט ןוא שיורעג רעד

 טכוזעג גנורעטסייגעב ןייז טָאה רע ןוא טלאק טזָאלעג םהיא ןעבָאה

 עכילגעטלא עכילניילק יד ןיא ,טאטשקרעוו ןענידעכַאו םעד ןיא

 .ןעגנוריסאּפ



 4/ז6./ תוס

 ריר .6
 | יא עח 1 לד

 ןצססרא{ /6רצ
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 רהעמ ןעגנערבפיורא טעוװ רע זא ,טראוורע ןעמ טָאה םהיא ןופ = -

 -יוא יד טינ ,ענחיב רעד ףיוא ןעבעל ן'תמא רהעמ ,טייקכילריטַאנ
 יד בור סָאד ןענייז סָאװ ,ןעגנוריסאּפ ענעטלעז עכילטנעדרַארעס

 ,ןעטייהנעבענעב עכילניואווענ יד רָאנ ,עיזַאטנאפ רעד ןופ טכורפ

 .ןייז סָאו ,ןח םעד טימ ייז ןעלהארטשעב ןוא ,םוי ?כב םישעמ

 ."ענ ןערהָאי עטשרע יד רע טָאה רשפא .ןהעזענ ייז ןיא טָאה גיוא

 ןערהאפרענוא ןעוועג ךָאנ ןיא רע תמחמ רָאנ ,וצרעד טבערטש

 -הָאי עטשרע יד זא ,זיא רעכיז .ןעגנולעג יוזא טינ םהיא סָאד זיא

 רעירָאק ןייז רָאנ ,ןעפאש ןייז ןיא רעטסנרע ןעוועג רע זיא ןער

 ..ןירבאק ןוא ןידרָאנ ייב יו סרעדנא קעווא זיא ענהיב רעד היוא

 ןייז ןיא עכַאּפע עיינ א ןָא ךיז טביוה "רעצרעה ענעכַארבעג , יד טימ

 טינ טכערּפשרעפ נעוװ רעיינ רעד רעבא ,טייקניטעהט רעשיטאמארד

 -נעס רהעמ ץלא רע טרעוו רעטייוו סָאװ .טנאלַאט ןייז סטוג ןייק

 קעווא ךיז רע טקור רהעמ ץלא ןוא שיטאמארדָאלעמילאטנעמיט

 סלא ןעמַאנ א ןענואוועג רע טָאה ןעכינ ןיא .ןעבעל ןעלאער םעד ןופ

 'טייצ רעד ןיא ןוא ,ןערערט ןעהיצ ןעק סָאװ ,רעביירשנעמארד רעד

 ,ענהיב רעד ןופ ןערָאװעג ןעבירטרעפ זיא עמארד ערעסעב יד סָאװ

 רעסאפרעפ סלא .ץאלּפ ןעסיורג א רָאג ןעמונרעפ ןעטרָאד רע טָאה

 -יירש ןערעסעב א ןופ ןעמָאנ א טימ וצרעד ןוא ןעמארדָאלעמ ןופ

 -ַאה סָאװ ,ןערָאטקעריד ראפ ןעשנואוועג יו ןערָאװעג רע זיא ,רעב

 .ןיילא ךיז ראפ טאהעגנ השוב ?עסיבא ךָאנ ןעכ

 ן'ראפ ןעבעירשעג ןעבָאה סָאװ ,ערעדנא עלא יװ יוזא ןיביל/
 םעד רעקיטש ענייז ןיא טרהיפעגניירא טָאה רעטאעהט ןעשיריא

 זיא ,טקנוּפדנַאטש ןעשירארעטיל א ןופ ןוא ,טנעמעלע ןעשימַאק

 זיא רע לייוו ,לייהט רעטסגיטכיוו רעד טנעמעלע רעשימָאק ןייז
 -מעטש ןעניטביר םעד ךיז ףיוא טגארט ןוא ןעבעל ןופ ןעמונעג
 -?ואוו ןוא בארג טנעמעלע רעשימָאק רעד זיא לָאמא ,ןיביל ןופ לעּפ
 ןעסעיּפ עטשרע ענייז ןופ רענייא ןיא ,טפאהלעקע טושּפ ןוא ראג

 ,רנעוו יד ןיא ןעצנַאװ ןעכוז טכיל א טימ רעקימַאק רעד םורא םזזעג

 ,סינערעהוצנָא רעקימַאק רעד טיג עסעיּפ רעטסעיינ עמאס ןייז ןיא

 טנעמעלע רעגיזָאד רעד זיא בור סָאד רָאנ ,תויקנ ףיוא טפיול רע זא



 עלעטנופ ,המשנ ,ץראה 2ע)

 סניביל רעטנוא ןעלהארטש ןָא טביוה סָאװ ,ןעבעל ןופ קיטש א

 ,רָאמוה ןעכייוו

 -ענ ןענייז רעקיטש ענייז זא ,ןענַאז וצ טראּפשרעפ זיא סע

 טָאה "תורע ןעניצנייא, ןייז ןופ ןעטכיר וצ ןוא ניטאלנ ךילניואוו

 ןעבענ ןוא גנולדנאה עשינַאלַאכיסּפ א ןערהיפוצכרוד טפארק יד רע

 | ,עיצקורטסנַאק ערעסעב ַא

 רינ ןיא זיא טייצ רעניד'?זמ-מילש רעניד'הרצ רעד ןיא ןוא

 -דליש ףלָארור רעלעיּפשיוש רעשטייד-שידיא רעד ןעמוקעג קרָאי

 -אעהט ןעשטייד םעד ןיא ןערילַארטסַאג ןעמוקעג זיא רע .טיורק

 סלּפיּפ ראפ יקספעשַאמָאהט םהיא טָאה טּפאכענסיוא ןוא רעט

 ןעטנוזעג א טציזעב רע זא ,ןעזיווענסיורא ךיז טָאה סע ,רעטאעהט

 -ולבפיוא רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוק לָאז רע ןעוו ןוא שידיא

 -עג םויק ןרעסערנ א רע טלָאװ ,עמארד רערעסעב רעד ןופ גנוה

 / "ףליש טָאה םלוע רעיינ רעד רָאנ ,רעטאעהט ןעשידיא ןיא טאה

 םענייר ןיא ןעלעיּפש ןייז ןוא ןעצאשבָא טנעקעג טינ ן'טיורק

 -יוועב ךילרעּפניישעב טָאה סָאד לייוו ,ןורסח א ןעוועג זיא שידיא
 ףיוא םהיא טמהענ ןעמ זא ,רעהעג רעטאעהט ןעטסַארּפ םעד ןעז

 .םיזוב ןיא ךאלעגיופ ןייא םהיא טדער ןעמ ןוא רעכיז

 סלּפיּפ ןיא ןענאטשעג טיורקדליש ןיא טייצ עצרוק א רָאנ

 -על ןעננאנענמורא ןַאזעס ןעצנאג םעד םעדכַאנ זיא ןוא רעטאעהט

 -אעהט יטלעוואנ ןיא ןיירא רע זיא ןָאזעס ןעטייווצ ן'פיוא .גיד

 -אעהט רעד םגה ןוא .רעלדא יורפ ןופ ןָאיצקעריד רעד רעטנוא ,רעט

 רעקרָאי וינ עלא ןיא ןוא ,הנחמל ץוחמ ןעוועג זיא "יטלעווַאנ, רעט

 יו יוזא ןהעזענסיוא טָאה ,ןעלאפעג רעקיטש ןענייז סרעטאעהט

 .עמאהד רערעסעב רעד ראפ הלואג יד טכארבעג טָאה טיורקדליש

 ןופ טלעקנודרעפ טרעוו יז זא ,טכודעגסיוא טָאה רעלדא יורפ רָאנ
 תושיגנ טימ יירעסייר א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ן'טיורקדליש

 -ענ טָאה רע זא ,ןעוועג זיא אצוי ?עוּפ רעד ןוא ,ךאלסיפרעטנוא טימ

 ןיא םגה ןוא ,ןָאזעס ןעטימ ןיא רעטאעהט ןופ ןעטערטסיורא טזומ

 .עטבעילעב א רהעז ,יקספעשאמַאהט יורפ ןיירא זיא רעטאעהט

 -ארטעגוצ טָאה יז ןוא טפאשרעגנעהנא רעסיורג א טימ ,ןיטערבוס

 -אעהט ןעטסַארּפ םעד ןופ טסוג עמאס םעד ןיא קיטש א טימ ןעפ



 23 רעשאעהמ ןעשידיא ןופ עטבישעג

 עכילטע ןעטלאהעג ְךָאנ רעטאעהט רעד ךיז טָאה ,רעכוזעב רעט

 .טצאלּפעג ףוס םוצ ןוא ןעכָאװ

 קרָאידינ ןיא ןעבילברעפ טיורקדליש זיא גנורהאפרע אזא ךָאנ

 -שטייד ןייק ןערהַאפעגקעװַא קירוצ ןיא ןוא ןָאזעס ן'כָאנ ןזיב

 ,דנאל

 ןענייז ייז ,טסעג ןעמוקעננָא דנאלסור ןופ ןענייז 1909 ןיא

 יד טימ .ןָאזשיפ ןוא ַאקסווַאלסַאז ןיליירפ ,אקסנימאק לחר ןעוועג

 אילאהט ןיא ןַאזעס םעד טנעפעענ רעלסעק טָאה ייווצ עטצעל

 ןעבָאה ייז ןוא ןעמונעגנַא טינ ָאד ךיז ןעבָאה ייז רָאנ ,רעטאעהט

 אילאהט ןיא זיא ייז ךָאנ .דנאלסור ןייק טרהעקענקירוצ דלאב ךיז

 -נאנ א ןענַאטשענבָא זיא יז ןוא אקסנימאק ?חר ןיירא רעטאעהט

 ,יקסנימאק .א ןעמוקענוצ זיא םורא םישדח עכילטע ןיא ,ןָאזעס ןעצ

 א ןעננודעג טָאה רע .ןערָאװעג טרישזאננא טינ ץעגרע זיא רע רָאנ

 טינ ננאל ןעטרָאד ךיז טָאה רעבא ,לרעטאעהט ןעפרָאוװרעּפ ןיילק

 ,ןעטלאהעג

 זיא רע .שא םולש ןעמוקעג אקירעמַא ןיא זיא טייצ רעד ןיא
 ןופ טָאג , ןייז ךרוד רעכוזעב-רעטאעהט םעד טנאקעב ןעוועג ןיוש

 ןופ םולח, םעד טרהיפענפיוא ךיוא רעהירפ ָאד טָאה ןעמ ,"המקנ

 .ןעלאפענכרוד ןענייז ייז רָאנ ,"םָארטש ן'טימ , ןוא "קלאפ ןיימ

 ןערָאטקעריד יד רָאנ ,ענהיב רעד ףיוא גיוא ןא ןעפראוועג טָאה רע

 -וק ןייז טימ ןעזיוועגסיורא טינ םזאיזוהטנע ןעגירביא ןייק ןעבָאה

 סָאװ ץלא ןוא "דיא עלעטניּפ , ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סָאד .ןעמ

 םעד ן'רעלסעק ןעפיוקרעפ וצ ןעוװעג זיא ןעגנולעג ןיא םהיא
 ןערָאװעג טרהיפעגפיוא זיא סָאװ עידעמַאק עניליב א ,"ןַאמסדנאל,

 עטשרע יד ןעלאפעגכרוד זיא סָאװ ןוא רהָאפקעװַא סע'שא ךָאנ ןיוש

 -יינ םעד ןיא ןערָאװעג שטרהיפעגפיוא זיא "ןאמסדנאל, רעד .ּךָאוװ
 ןענארטעג ןוא ןערָאװעג גיטראפ טשרע זיא סָאװ ,רעטאעהט ןע

 ןיא רעטאעהט רעניזַאד רעד ."רעטאעהט רעלסעק , ןעמַאנ םעד

 רענהעש א ףיוא ענהיב רעשידיא רעד ראפ ןערָאװעג טיובעג

 .ןענָאמרעּפ ןעדיא סָאװ ,רעטסערג רעד זיא ןוא סאג

 יו ערעסערגנ א ןעוועג עפש יד זיא רעטאעהט ןעיינ םעד ןיא |

 ןעטרָאד זיא ןָאזעס רעטשרע רעד ןוא .ףרעטאעהט ערעדנא יד זיא
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 ןערָאטקעריד יד טָאה סָאד ןוא ,םודעמוא יו רעכילהערפ ןעוועג
 ערעייז ואוו ,סאנ ענעפוררעפ עטלא יד זא ,קנאדענ א ןעבעגעגנייא

 ןעבָאה ייז ןוא ,טלעיּפשעגסױא זיא ןענַאטשעג ןענייז סרעטאעהט

 טלעטשעג ייז ראפ ךיז טָאה סָאװ ,רעמהענרעטנוא ןא טכוזעגבא

 -עהט ס'רעלסעק , טימ תונכש ןיא טסנוק ןופ לעּפמעט ןעיינ א ןעיוב

 ,"רעטא
 יו םסיױרג יוזא ךיוא ,רעטאעהט רעיינ רעטייווצ רעד ןעוו

 יד ךיז ןעבַאה ,ןערעוו גיטראפ םייב ןעטלאהענ טָאה ,סרעלסעק

 ןערָאװעג רהַאי סָאד ןיא קרָאי וינ ןיא .ןעקָארשרעד ןערָאטקעריד
 ןענייז סָאו סלָאה קיזומ יד .סרעטאעהט ףיוא שינעּפַאכסױא ןא
 טלעדנאוורעפ ךיז ןעבָאה ,טלעיּפשעגסױא ןעצנאגניא ןעוועג טציא
 -עגנַא ןַָאזעס םעד ןעמ טָאה קרָאי וינ ןיא ןוא סרעטאעהט ןיא
 -אעהט עסיורג יד ןופ ןערָאטקעריד יד .נילדנהעצ ןעצנאנ א טלהעצ
 עלא ןענעג ןוא טסָארט .א ןעכאמ וצ ןעסַאלשעב ןעבָאה סרעט

 ןעבָאה ייז רעדייא ,טרהיפעגכרוד סע ייז ןעבָאה ןעגנוטראוורע

 | / .ךיז ןעטכארטעב וצ טונ טאהעג טייצ

 ןעמאזוצ ןייז עלא ןעלעוו ייז ןעוו זא ,ןעוועג זיא ןובשח רעד
 ןייז טינ טעוװ ,ןעטייווצ ן'טימ רענייא ןערירוקנַאק ןעמראד טינ ןוא
 סע .ןרעטש ןעדעי ראפ רעטאעהט רעדנוזעב א ןעבָאה וצ גיטיונ

 םעד ןיא ןעבָאה ןעלָאז סרעטאעהט עלא זא ,ןעפָארטעג ןעטלעז טָאה |
 ױעדַא רענייא ןעוו ךילניואוועג ןוא עפש סיורג ןָאזעס ןעגיבלעז !
 רעד זיא ,טכאמעגסיוא טוג רהעז ןעבָאה סרעטאעהט עסיורג ייווצ |

 ןעסיוו טנעקעג טינ לָאמ ןייק טָאה ןעמ .תורצ ףיוא ןעוועג רעטירד

 רעטשרע רעד .ןיירא טעוװ הכרב לזמ יד רעטאעהט ןעכלעוו ןיא
 סרעטאעהט עסיורג ?הָאצ יד ןעצנערגעב וצ ןעוועג זיא והטפיוא

 ייווצ יד ןיא ןעבילקעגניירא ךיז ןעבָאה ןרעטש יד ןוא ,ייווצ ףיוא

 גידעל ןהעטש ןעבילבעגנ זיא רעטאעהט אילאהט .,סרעטאעהט עיינ

 .ןעגנולעטשרָאפ עש'יוג ראפ ןערָאװעג ןעננודרעפ זיא ס?ּפיּפ ןוא

 רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,עימָאנַאקע ןא טייז ןייא ןופ ןעוועג זיא סָאד

 ןיא ןעלעיּפש ןופ ןרעטש א טיירפעב ןאלּפ רעיינ רעד טָאה טייז |

 יַארּפ רעד רעביא ןערהָאפמורא טנעקעג טָאה רע ןוא קרָאי ויָנ

 רע ןעוו יו ,ןעטפעשענ ערעסעב טסָארט ן'ראפ ןעכאמ ןוא ץניוו
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 ץוח א .קרָאי וינ ןיא רעטאעהט רעדנוזעב א ןיא ןענַאטשעג זיא

 ייז ןעלעוו ןעמאזוצ זא ,טפַאהעג ןערָאטקעריד יד ןעבָאה םעד
 -קיר ןוא ןָאינוי ןערָאיטקא רעד ןעגעק ּפָאק א ןעביוהפיוא ןענעק

 טסַארט רעד רעדייא עקאט ןוא ןעגנוגנידעב ערעייז רהיא ןעדיט

 קיירטס א ןעכארבעגסיוא טָאה םישדח עכילטע ןערָאװעג טלא זיא
 | .סרעטאעהט ייווצ ערעייז ןיא

 -ַאה ןערָאטקעריד יד סָאװ ,ןעוועג זיא טסָארט ן'טימ חרצ ידו

 -עגרעפ ןעבָאה ייז ןוא ןעמַאנ א ןופ ןערהיפרעפ טזָאלעג ךיז ןעב
 -נוא ןעיינ א טימ עיצַאניבמַאק עטלא יד ןעוועג זיא סָאד זא ,ןעס
 א ןעק ןעמעלא ץוח א זא ,ןעפירגעב טינ ןעבָאה ייז ,קאלשרעט

 זיא רע ןעוו ,ןעבָאה טינ םויק ןייק סרעטאעהט ייווצ ןופ טסָארטי

 "אעהט עניננעהבאנוא ?עיפ יוזא לָאמ ףניפ טימ טלעגנירעגמורא

 ןעוו זא ,ןענַאטשרעפ טינ ןעבָאה ייז ,זיא רקיע רעד ןוא .סרעט

 ןיא סיורא ךיז טזייו ענהיב רעד ףיוא טסנוק ןופ רעטסומ רעד

 -עהט ןיא ךאז ענירביא ץנאג א ןערעטש ןענייז ,"דיא עלעטניּפ , א
 סע רעוו ןוא סאנ"רעטסוש ןיא ןיירא טלָאמעד טהעג טסנוק .רעטַא

 ַא עקאט ןוא .ןעביירש ןעק ?יוו סע רע ןוא ןעלעיּפש ןעק ?יוו

 ערעסעב ךס א ,ךס א טכאמעג ןעבָאה סרעטאעהט ערענעלק רָאַּפ

 | ,טסָארט םעד ןופ ןעטפעששעג
 סינעהייװכַאנ יד ןוא ןָאזעס ןייא טרעיודעג טָאה טסָארט רעד

 רעייז ןרעסעברעפ וצ ידכ .ןָאזעס ןעגרַאק א ךָאנ ןעטלאהעגנָא טָאה

 -קעווא יקספעשַאמָאהט | ןוא רעלסעק ךיז ןעבָאה הכרעמ ענענייא

 .ןענַאזעס ייווצ יד ןעשיווצ רעמוז ביוהנָא דנאֿפסור ןייק טזָאלעג

 ,וָאמיד ּפיסַא טימ ןעפַארטעג יקספעשאמַאהט ךיז טָאה ןעטרָאד
 -ענפיוא קירוצ רהָאי עכילטע טימ טָאה רע "?ארשי עמש , סעמעווו

 ןעניבייא , םעד ןופ גנולעטשרַאפ א טניואוועגייב טָאה רע .טרהיפ

 ,קורדנייא םעד ןהעזעג ךילרעּפניישעב טָאה רע ןוא "רערעדנאוו

 טָאה רע .רעיושוצ ן'פיוא טכאמעג טָאה עסעיּפ עגיזַאד יד סָאװ
 טָאה רענעי ןוא אקירעמא ןייק ןעמוק וצ ן'ווָאמיד ןעטַאבעגנַא

 .ןעמונעננַא גאלשרָאפ םעד

 -עסעב יד .טרהעקעגרעביא רעדיוו תורצוי יד ךיז ןעבָאה ָאד .

 ןיא ןענופעג החונמ םוקמ ןעגיצנייא םעד טציא ןעבָאה ןעסעיּפ ער
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 ןיא טָאה רעלדא תעשב ןוא ,רעטאעהט לאנַאשענ ס'יקספעשַאמָאהט

 "סעק ןוא ,םירענה לכ םע ט'סילייב-לעדנעמ'עג רעטאעהט יאויד

 ,רעטייווצ רעד ּךָאנ עמארדאלעמ ןייא סניביפ טלעטשעג טָאה רעל

 ,עמארד עטצעל ס'יַאטסלָאט טרחיפעגפיוא יקכפעשאמאהט טָאה

 -עג רע טָאה םורא םישדח רַאּפ א ןיא ןוא ןעלאפעגכרוד זיא סָאװ |

 -נעטכא טינ ,ווָאמיד ּפיסַא ןופ "רערעדנאוו ןעגיבייא , םעד טלעטש

 יד ןוא ,ןעשנעמ עשימייה ןוא םיפתוש יד ןופ הטאר ן'פיוא גיד

 ןעבָאה ןוא עמארד רעד ןיא טלעיּפשעג ןעבָאה סָאװ ןערָאיטקא

 ןיא ןייז וצ הּפרח א ןייז טעוו סע זא ,טגָאזעג תואיבנ ליומ ןייא טימ

 סואמ יוזא ,גנולעטשרַאפ רעטשרע רעד ןופ דנעבא םעד רעטאעהט

 ,ןערָאװעג םיוקמ טינ זיא האובנ יד רָאנ .ןעלאפכרוד עסעיּפ יד טעוו

 רינ ייב ןעמונעגסיוא קראטש טָאה "רערעדנאוו רעגיבייא , רעד ןואּו

 יקספעשאמַאהט טָאה ןָאזעס ןעגיבלעז םעד ךָאנ .םוקילבוּפ רעקרָאז

 עסעיּפ עיינ יד זוא "ןתח םענטגנודעג , ס'ווָאמיד טרהיפענפיוא

 רעטאעהט םעד רע טָאה ןָאזעס ןעטייווצ םעד .ןעלאפעגכרוד זיא

 -עיּפ עגיזַאד יד ןוא ,"המחלמ , דליב-טייצ ס'ווָאמיד טימ טנעפעעג

 .ןעלאפעגכרוד ךיוא זיא עס

 אקירעמא ןייק ןעמוקעג רעדיוװ זיא ןָאזעס ןעגיבלעז םעד ןיא

 לאנאשענ ןיא ןענופעג טלקמ םוקמ א ךיוא טָאה רע ןוא שא םולש

 גלָאפרע ןייק טָאה סָאװ ,"ןעביולג רעזנוא , ןייז ראפ רעטאעהט

 םהרבא טלעיּפשעג ןָאזעס םעד ךיוא ןעמ טָאה ָאד .טאהעג טינ

 -ערּפ ןהָא ,עידעמַאק עגיסעמסראפ ,"רענַאילימ םענירג, ס'רעמַאש

 ןעטירד םעד ןוא .ןעמונעג ןעבעל ןופ ןוא עטא?ג א רעבא ,סעיזנעט

 ןוא ,עמארד א ,"גנונפַאה ס'לארשי , טרהיפעגפיוא רע סָאה ןָאזעס

 לערינש , רעד זוא ןירבָאק ,9 ןופ עידעמָאק א "ענירָאד-טסקענ יד,

 ןיא ןעמ טָאה רהָאי יירד עלא יד רעטנוא .שא םולש ןופ "?רעּפ

 :ןעסעיּפ ערעסעב ייווצ זיולב טרהיפענפיוא רעטאעהט סרעלסעק

 ןייז טימ רעדעי , ןוא ןייטשנרא קראמ ןופ "חישמ רעשלאפ רעד;

 ערעסעב ייווצ טרהיפעגפיוא טָאה רעלדא ךיוא .יקסניּפ .ד ןופ "טָאג

 ענעכַארבוצ, ןוא ןאמרעּפוק ןוא ןילדע ןופ "דיא, רעד ןעסעיּפ

 .ןייטשקוב ןופ "רעטענ

 "ורטרעפ יד יוװ יוזא ןהעזוצסיוא ןעביוהעגנַא ןיוש טָאה סֶע
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 ,ענהיב רעד ףיוא ץאלּפ א קירוצ טניוװעג עמארד ערעפעב ענעב

 ,ןעמונרעפ רעהירפ טָאה יז סָאװ ץאלּפ ןעני'דובכב םעד טינ ביוא

 עטנַאמרעד יד ןיא םנה ןוא ,לעקניוו םענענייא ןא תוחּפה לכל ןיא

 -רע ןעסיורג רעיוהעגנוא ןא טאהעג רעדיוו ןעבָאה רהָאי עכילטע

 טשאררעביא ןעמעלַא ןעבָאה עכלעוו ,סעמאראדָאלעמ ייווצ גלַאפ

 רעטייווצ רעד ךָאנ ענייא ךיילנ ןעמוקעג ןענייז ייז סָאװ ,טימרער

 .עדעי ןוא ,רָאטיוא ןעניבלעז םעד ןופ ,רעטאעהט ןעגיבלעז םעד ןיא

 וצ רעגיטכיר רעדָא ,ןָאזעס ןעצנאנ א טעמכ ןעגנאגעג זיא ייז ןופ
 זענייז סעמארדָאלעמ ייווצ עניזַאד יד .ןעכָאװ גיצנאווצ ןוא יירד

 .י ןופ "עבעיל ןופ זיירּפ , רעד ןוא "םימותי ענידעבעל יד, ןעוועג

 ןעוועג טינ ןיוש ענהיב רעד ןופ ענאל יד זיא ךָאד ,יקסווערַאטַאלַאז

 ןוא "המשנ רעשידיא, רעד ןופ ןערהָאי יד ןיא יו גיריורט יוזא

 ןיוש ןענייז אפונ סעמארדאלעמ עטנַאמרעד יד ."דוי עלעטניּפ ,
 תורקפח יד ןעוועג טינ ןיוש זיא ייז ןיא .סטרעוורַאפ טירש א ןעוועג

 ."דיא עלעטניּפ, ןופ ןוא עטערעּפא רעשירָאטסיה רענילָאמא ןופ

 ןעטכאלפעג ןעוועג סענעצס יד ןענייז "עבעיל ןופ זיירּפ , םעד ןיא

 'טימ רענייא ןעדנוברעפ ןעטקא יד ןוא רערעדנא רעד ןיא ענייא

 וייק ןעוועג טינ זיא גלָאפרע רעד זא ,זיא רקיע רעד רעבא .ןעטייווצ
 ןעסַאלשענסיוא טינ טָאה ןוא רעגילעפוצ א רַאנ רעגידנעווטיונ

 טינ טָאה עטצעל יר ביוא ןוא ,ענהיב רעד ןופ עמארד ערעסעב יד

 א טאהעג רעבא ןיוש יז טָאה ,ןעמהענסיוא קראטש יוזא טנעקעג

 ,טסייה סָאד ןוא ןעוועג ןעלעפענ זיא יז ןעכלעוו ,זיירק ןעסיוועג

 -עג א בר ברע ןעניטכענ םעד ןופ טרימרָאפ ןיוש ךיז טָאה סע זא
 ,ןעסעיּפ ערעסעב ראפ םלוע רעסיוו

 -נייא יד טלעטשעגבא ןעצנאנ ןיא טעמכ טָאה המחלמ ידו

 טָאה רעכוזעב רעטאעהט רעגידנעטש רעד ןוא דנאק ןיא גנורעדנאוו

 ןייז ןעלקיווטנע וצ רעגינעוו רעדָא רהעמ טאהעגנ טייצ ?ייוורעד

 ףליה רעד ןהֶָא וליפא ךיז טלעקיווטנע קאמשענ רעד ןוא .קאמשעג

 -עהט ןיא טנעמעלע ןעיינ ןייק גידנעבַאה טינ ןוא .גנורעלקפיוא ןופ

 -עה רעד טימ ןעטכיר ךיז טזומענ ןערָאטקעריד יד ןעבָאה ,רעטא

 .רעטאעהט ןעגידנעטש םעד ןעמוקעגוצ זיא סָאװ ,תוניבמ רערעכ
 | ,רעכוזעב
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 טלעקיווטנע קאמשעג א זיב טייצ עגנאל א טרעיודעג סע רָאנ
 -רעביא ןא רעטאעהט ןיא ןערָאװעג ןעפאשעג זיא ?ייוורעד ןוא ךיז
 -הֶאי רעניצניינ יד ןיא ןהעשעג זיא סָאד יו דארג ,עכָאּפע סגנאג
 עשעראנ א ייס ןעלעיּפש לָאז ןעמ זא ךילנעמ טכאמ סָאד ןוא ,ןער

 א ןעבָאה ןעטרַאס עדייב ןוא עמארד ערעסעב א ייס ןוא קיטש
 .ןעמהענוצסיוא רעדָא ןעלאפוצכרוד רעדָא סנאש

 -ענ עניבלעז יד רעטאעהט ןיא ךיז טלַאהרעדיװ טנורג ןיא

 סָאװ דיישרעטנוא םעד טימ ,ןערהַאי רעניצניינ יד ןופ עטכיש
 -יוא יד ראפ תעשב ,תיב ףלא ןופ קירוצ ןעביוהנָא ןעמ ףראד טציא
 סָאד ןוא ,ןעמארד עטונג ןופ ראוטרעּפער רעצנאנ א טהעטש ןעג
 -עג יא רע .רעביירש ןערעסעב םעד ענאל רעטכעלש א ןיא טלעטש

 -נאווצ ןוא ףניפ טיימ עכלעוו ,ןעסימַארּפמַאק ןעכאמ וצ ןעגנואווצ
 ראפ ןוא ןעננאזעג-ביול טימ ןערָאװעג טנעגעגעב ןענייז רהָאי גיצ
 ,ןערעוו טלעדאטעג רָאנ רע ןעק טציא עכלעוו

 ןופ רעטנורא עלא טעמכ ןענייז רעביירשנעמארד עטשרע יד |
 ןעבָאה ?רעדנַא יד ןוא ןעברָאטשעג ןענייז עטסיימ יד ,ענעצס רעד
 סָאװ רעניצנייא רעד .ענהיב רעד ףיוא טלאהנָא רעייז ןערָאלרעפ

 רעבא ,רענייטאל ףעזָאי זיא ,ענהיב רעד ףיוא לָאמא ךָאנ ךיז טזייוו

 ,הלודנ ענילָאמא ןייז ןעסענרעפ גנאל ןיוש ןעמ טָאה רעטאעהט ןיא |

 -יל ןוא ןירבאק ץוח א ,ןעמוקעג םעדכָאנ ןענייז סָאװ רעביירש יד |

 -אז קחצי ןענייז ,טדערעג ןעוועג ןיוש זיא סע עכלעוו ןענעוו ,ייכ
 םהרבא ,טילבנרַאק .י ,רעטכיר השמ ,ווָאקאר םוחנ ,יקספעראטאל |

 -עגוצ ןענייז דנאלסור ןופ רעביירשנעמארד עניטראפ ןוא רעמאש
 ?הָאצ יד טסייה סָאד ,ווָאמיד ּפיסָא ןוא שא םולש ,יקסניּפ .ד ןעמוק
 זיא רעטאעהט ןעשידיא ן'ראפ ןעסעיּפ ןעכאמ סָאװ רעביירש יד ןופ

 לָאמַא ךיז ןעזייוו ייז רעדָא ערעדנא יד רָאנ ,ערעסערג א ךס א ,דס א
 ןוא רעקיטש רַאּפ א טימ סיורא ןעמוק ייז רעדָא הטימש א ןיא

 ךיז ןעבַאה רעביירש עטנעכערעגנסיוא יד ןופ .ןעדנואוושרעפ ןערעוו

 ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע טייצ ענהיב רעד ףיוא ןהעזעגנָא רהעמ
 ,ווָאקאר ןוא יקספערָאטַאלַאז עמארד רערעסעב רעד ןופ ןעלאפ סָאד

 ןעסייוו ייז עכלעוו ,ענהיב רעד ןופ הכאלמ יד טנעקענ ןעבָאה עדייב

 -נערהאי זיא רעטשרע רעד ,ןעסיורד ןופ יוװ גינייוורעניא ןופ רחעמ
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 -רעפ טנעהַאנ ןעוועג זיא רעטייווצ רעד ןוא רָאיטקא ןא ןעוועג גנַאל

 טכארבעגניירא טָאה ווָאקַאר .,ןַאדנַאל ןיא רעטַאעהט ן'טימ ןעדנוב

 -ייא ןייז ףיוא טָאה רע ןוא רעטַאעהט ןיא סנירג ?יקעּפ עצנאנ סָאד

 ןַאהט וצ ןעבָאה סָאװ ,רעקיטש הרדס עצנאג א גנונעכער םענעג

 -יילג סָאד ןוא "דיומ ענירג יד, ,"רוחב רעגירג רעד, יו ,ענירג טימ
 . "אלקש עסייוו יד  טכארבעגניירא טָאה רעדיוו יקספעראטאלאז ,ןעכ-

 םנה ,רעטאעהט ןיא טלעוורעטנוא ענירדינ עמאס יד ןיא ."ןעפ

 | ,טרירוקנָאק םעד ןיא םהיא טימ טָאה ווָאקאר
 ןעטינשענ רהעמ ךיז ןערהַאי עטשרע יד טָאה יקספעראטאלאז

 -יטש עטשרע ענייז ןוא רענייטש סעשטיוורוח ןוא רענייטאל ףיוא

 -אמזונ רעצנאנ רעד טימ ,ערעייז יו טלעטשעגנעמאזוצ ןענייז רעק

 ןעבָאה וצ ןעסנאש ענייז .תורקפה ןוא טייקנעבירטרעכיא ,טייקניד

 רעדָא גלָאפרע םעד ןא ןעננאהעגבָא רהעמ זיא טרהיפעגפיוא קיטש א

 ןיא קיטש א ענייז ביוא .קיטש רענידרעהירפ ןייז ןופ ?אפכרוד

 טכאמרעפ םהיא ראפ רעטאעהט ןופ ןעריהט יד ןענייז ,ןעלאפענכרוד

 -סיוא טָאה ענייז קיטש א ןעוו רָאנ ,טייצ עננאל א ףיוא ןערָאװעג

 ,עטייווצ א ןעפיוקרעפ ֹוצ טייקכילנעמ יד טאהעגנ רע טָאה ןעמונעג

 ןיא טרהיפעגפיוא רעקיטש ענייז טייצ עננאל א רעביראד טָאה רע

 ןוא ןיניווַארּפ רעד ףיוא רָאנ רעדָא קרָאי וינ ןיא סרעטאעהט עניילק

 יד ןופ טייצ רעד ןיא טשרע ךיז רע טָאה טנַארפ םוצ טקורענפיורא

 ןענַאזעס ייווצ ןוא ,"עבעיל ןופ זיירּפ , ןוא "םימותי ענידעבעל,

 רע יוװ יוזא רעבא .ענהיב רעד ןופ רערעביוצ רעד ןעוועג רע זיא |

 יו רע זיא ,ןעזיוורעד טינ לָאמא ךָאנ רעביוצ ןעניבלעז םעד טָאה

 -עכייצ רעקיטש ענייז .טנורגרעטניה םוצ ןערָאװעג טקוררעפ רעד

 נידנעטש ןעבָאה ייז ןוא סעיצַאוטיס עקראטש טימ סיוא דיז ןענ

 | : ,לבשה רסומ א

 -יסרַאפ ן'פיוא רהעמ טכיוועג יד טניל רעקיטש ס'ווָאקאר ןיא

 יקספעראטאלאז ואוו ןוא ,רענטאמַאה ,רעבארג א ,טנעמעלע ןעש

 טמהענ ,סעיצַאוטיס עשיטאמארדַאלעמ עקראטש יד טימ טמהענ

 | ,סראפ ןעבָארנ ן'טימ ווָאקאר

 רעקיטש ענייז :רעמָאש םהרבא זיא ייז ןופ טסארטנַאק רעד

 רעד דמערפ טעמכ זיא סָאװ ,טייקטכייל טימ סיוא ךיז וזענעכייצ
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 יצ ,עידעמַאק א יצ ,סראפ א יצ ,טעשזויס א רענייז .ענהיב רעשידיא

 -רעפ ענעריובעג א טציזעב רע ןוא ךאפנייא רהעז זיא עידעגארט ַא
 ןעלטימ עניילק רָאנ טימ טפאשעב רע .ענהיב רעד ראפ סינדנעטש
 ןיא סע ואוו ,קאז ןייק טינ ןיא קיטש א סנייז .ןעטקעפע ענהעש

 -דנאה רעצנאגנ א ןופ טהעטשעב רָאנ ,םינימה ?כ טימ טּפוטשעגנַא

 רעקיטש ענייז .עימַאנַאקע רעטסערנ רעד טימ טרהיפעגנכרוד ,גנול

 -ענ ןערעסעב םעד טינ ןעגידיילעב ייז רעבא ,ךאלפ בור סָאד ןענייז

 ,םלוע ןעטיירב םעד ןעריזומא ןוא קאמש

 ןערהַאי טימ טאהעג טָאה "עלעבייט , ןייז םנה ,רעטכיר השמ

 ןעוועג ןערהַאי עטצעל יד זיב רע ןיא ,נלָאפרע ןעשביה א קירוצ

 טיס ךיז רע טָאה ןעסירענסיורא ןוא ענהיב רעד ןופ טרעטייוורעד

 רעד ןופ רעקיטש עדייב ,"גנוכאוורע רהיא , ןוא "טעּפש וצ , ןייז

 -נא יז ןעדייש טילבנרָאק ךיוא יוזא ןוא רע .טלעוורעטנוא

 ,טימרעד טרָאס םעד ןופ רעביירש ערעדנא יד ןופ רעט

 עב סע ןוא עכאפנייא ןעניז רעקיטש ערעייז סָאװ

 -ריטַאנ וצ גנובערטש א רענינעוו רעדָא רהעמ ייז ןיא ךיז טקרעמ

 םעד טימ ענעצס עלאקאל א טּפָא ןעמ טנעגעגעב ייז ןיא .טייקביל

 .ןפוא ןעשי'תיבה לעב א ףיוא טלָאמענ ,רילָאק ןעניטכיר

 ןופ סיורא טנייש סָאװ ,עסעיּפ ןייא ןעפאשעג טָאה שא םולש

 ןוא טייקכייוו ,טייקצנאנ רהיא טימ ראוטרעּפער ןעשידיא םעד

 רעד ."המקנ ןופ טָאנ רעד, זיא סָאד .טייקנהעש רעשירעלטסניק

 -לעצנייא עלא ןוא ףוס ן'זיב ביוהנַא ןופ ןעטלאהעגנסיוא זיא ןַאט |

 .טהעז עסעיּפ רעד ןיא .סולש ןעכילדיימרעפנוא םוצ ןערהיפ ןעטייה

 ענעלַאפעג יד ןופ המשנ יד ךיוא רָאנ לעזייה .סָאד רָאנ טינ ןעמ

 -ירטש עטסלעדייא יד ןיא טכארבעגסיורא זיא יז ןוא ענעקנוזעג ןוא

 יוזא ןעוועג טינ שא םולש זיא ןעסעיּפ ערעדנא יד ןיא רעבא .ןעכ

 -ארעטיל רעשיטאמארד רעד וצ רעכיג ןעגנאלעב ענינייא ,ךילקילג

 ןייק ןוא ןעשירארעטיל ןעגירביא ןייק טינ ןעבָאה ערעדנא ןוא רוט

 .הטרעוו ןעשיטאמארד

 ,גיצנאווצ רהָאי א ןעסעיּפ ןיוש טביירש רע םנה יקסניּפ דוד

 -לא סָאד ,עכילניואוועג סָאד .ןענופעג טינ געוו ןייז ץלא ךָאנ טָאה

 -יוא סָאד טכוז רע ןוא טינ גנוטיידעב ןייק םהיא ראפ טָאה עכילנעט
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 עמארדָאלעמ ןיא ןיירא טפָא רעביראד טלאפ ןוא עכילניואוועגרעס
 ץנאג א ןייז ףראד "עמאמ , ןייז .שיטסאבמאב טרעוו ?יטס ןייז ןוא
 טימ רעדעי, .ןעבעל רהיא ןיא טלהעפ סע רָאנ ,ךאז עשיטסילאער

 -ַאלעמ סיורא טמוק ןוא שיטסילאבמיס ןייז ןיוש ףראד "טָאג ןייז

 ןייק טינ ,ןעבעל ןייק טינ זיא "ןעיורפ יד ןוא ירבאג , ,שיטאמארד
 עשיטסַאבמָאב טימ סםיזעהט רעטעקאנ א ןזיא סָאד ,עיזַאטנאפ

 - .ןעזארפ

 רעד טימ רעטאעהט ןעשידיא םוצ ןעמוקעג זיא ווָאמיד ּפיסָא

 ןערָאװעג טכיורבעגנ ןערהָאי עטצעל יד זיא סָאװ ,םרָאפ רעניטראפ

 סיוא ךיז ןענעכייצ ןעסעיּפ ענייז .ענהיב רעשיאעּפָאריױא רעד ףיוא
 יו סענעצס רהעמ ןענייז ייז ,טלאהניא יו גנומיטש רהעמ טימ
 -שרע םעד רעטנוא ןעפראוועגנָא רָאנ טכארטענכרוד טינ .ןעמארד

 -יא רעד ,ןעסירעגנבא ,טכייל ןענייז ןעגנורעדליש יד .קורדנייא ןעט

 םהיא טָאה רעשידיא רעד וצ ענהיב רעשיסור רעד ןופ גנאנרעב

 -ונעג ןוא בַאטשסאמ ןייז ןערָאלראפ טָאה רע ,טלעמוטוצ לעסיבא

 -עווש יד טרילעּפא םהיא וצ טָאה סע .רעטסניפ רעד ןיא ןעּפאט ןעמ

 רעטכייל ןייז ןוא ,עיצאזנעס טימ טצינערנ סָאװ ,גנולדנאה ער

 יד ןעווענ זיא "המחלמ , .ןערָאלרעפ םעד ןיא ךיז טָאה רנַאשז

 טָאה דנַאנַאכָאנ רהָאי עכילטע ןוא סולפנייא ןעניזָאד םעד ןופ טכורפ

 רע זיא קירוצ ןעמוקעג .ןעניפענ טנעקענ טינ טכיוועגכיילג ןייז רע

 ,טכייל ןעבעירשעג זיא סָאװ ,"ןעמאלפ ןיא טלעוו יד , עסעיּפ ןייז ןיא

 טינ ןוא טדעררעד טינ ,גנובראפוצ רעשיטסימ א טימ ,ןעסירענבַא

 .גנומיטש טימ ?ופ זיא ןוא טנַאזרעד

 .ראפ ןענייז ענהיב רעד ראפ ןעפאש סָאװ ,רעביירש יד ץוח א

 ןוא טייקמאזקרעמפיוא סיורנ ןענעידרעפ סָאוװ ,ערעדנא ךָאנ ןאה

 ןופ ןעגנורעדַאפ ענייק טימ טינ ךיז ןענעכער סָאװ ,ענעי ןענייז סָאד

 | ,ייז טריטקיד עזומ יד יו ןעביירש ןוא רעטאעהט םעד

 -טע .ץרּפ ,? .י זיא רעביירש עניזָאד יד ןופ רעטסניטכיוו רעד

 ייס ןוא דנאלסור ןיא ייס טלעיּפשעג ןעמ טָאה ענייז ןעכאז עכיל
 רעביירש םעד בעילוצ רהעמ ןעהעשעג זיא סָאד רָאנ ,אקירעמא ןיא

 קלאפ סָאד סָאװ דובכ ןעצנאג םעד ייב ןוא ,קרעוו יד בעילוצ יו

 ,טאהעג טינ גלָאפרע ןייק ייז ןעבָאה .,טגעלעג םהיא ףיוא טָאה
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 .ענהיב רעד ראפ רעביירשנעמארד ןייק ןעוועג טינ זיא ץרּפ

 א רָאנ ןעטלאהנָא ןענעק עכלעוו ,ןעצילב ןופ רעביירש א זיא ץ'רּפ
 א ,ביוהנָא ןא ןעבָאה זומ סָאװ עמארד ןייק ןופ טינ רעבא ,ןיע ףרה
  סָאד ,גיצרעיפ רעבירא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,ףוס א ןוא ןעטימ

 טינ וליפא םהיא ךיז טָאה ,טנאלאט ןעטלעטשעג א טימ טסייה
 ."ארד ןופ דלעפ סָאד ןעריבורּפ זיא סע ןעוו טעוװ רע זא ט'מולח'עג

 ןייז ראפ טינ זיא סָאד זא ,טרעלקרע ןיילא רע טָאה טלָאמעד .עמ
 .רנַאשז ןייז ראפ ןעוועג טינ זיא ןאמַאר רעד יו דארג ,טנַאלַאט
 נייקפראש ,טייקצרוק ןיא ןעזיווענסיורא ךיז טָאה טייקסיורג ןייז

 וצ ןעגנולעג רעטעּפש זיא םהיא םנה ןוא .קרעוורעייפ עגיטסייג ןוא

 םיוא רהעמ ךיז ייז ןענעכייצ קרעוו עשיטאמארד עכילטע ןעפאש

 .ןעשיטאמארד ן'טימ יו ,טרעוו ןעשירארעטיל רעייז טימ

 -עגניירא רעטשרע רעד טָאה רעכלעוו ,ץרּפ סָאװ ,גידריווקרעמ !

 רעד ןיא טָאה רוטארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןעשנעמ םעד טרהיפ

 -ארד ענייז .ןעדיא ןעטכע ן'תמא םעד טכארבעגניירא אקוד עמארד

 ןיא .טנַאמרעפ ענהיב רעזנוא סָאװ עשידיא עמאס יד ןענייז ןעמ

 יד טרעּפרעקרעפ זיא "טייק ענעדלָאג יד , עמארד רעטסגיטכיוו ןייז
 -ערטש ןוא ןעביולג ןוא ןעגנונפָאה ערהיא טימ טייקשידיא עצנאג

 ןעוו זיא סָאװ עמארד עטשידיא יד זיא יז ןוא ,ןעטכארט ןוא ןעב

 סָאמטא יד זיא שידיא ,טסייג רעד זיא שידיא .ןערָאװעג ןעבירשעג

 זיא עיזעָאּפ ןופ ןח רענעטלעז א ןוא ,ליטס רעד זיא שידיא ,רעפ
 סָאװ טרעוו קורדנייא רעשיטאמארד רעד ,ץלא ףיוא ןעסאגעגסיוא

 רעכילניואווענ ןופ יוזא טינ טמוק רע רָאנ ,רעקראטש ץלא רעטייוו

 -וטש רעטייווצ א ןופ יוװ ,סיוא ןעקירד רעטרעוו יד סָאװ ,גנוטיידעב

 ןייא טסערּפ ןוא םורא טפאש ערעפסַאמטא יד סָאװ ,גנוטיידעב רעמ

 | ,ךראמ ן'פיוא

 םעד ןעכאמ טינ "טייק ענערלַאנ יד, טעװ ענהיב ןייק ףיוא

 -ַאטנַאפ א זיא סָאד .ןענעייל םייב סיורא טפור יז סָאװ ,קורדנייא

 "יילקעב רעשיררע טימ אשמו עגמ ןייק ןעבָאה טינ רָאט סָאװ ,עיז
 -אטנאפ ס'רעזעל םוצ טרילעּפא יז ןעוו ,רָאנ םשור א טכאמ ןוא גנוד

 טינ ןוא רוטארעטיל רעד ראפ ןעפאשעג עמארד א זיא סָאד .עיז
 | | .ענהיב רעד ראפ
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 ָאר ."טייק ן'פיוא שילאּפ, ןיא זיא עמארד ס'ץרּפ עטייווצ ַא

 -רךעפ ןייז ףראד סָאװ ,גנולדנאה עשיטאמארד א ןאהראפ אקוד זיא
 קורדנייא רעשיטאמארד רעד רָאנ ,םענייא ןעדעי ראפ ךילדנעטש
 ,ןעמואוושוצ ָאד טרעוו

 וצ רהעמ ןעננאלעב סָאװ ,רעביירש ןעמארד ערעדנא יד ןופ = |

 ,רעטייוו ןוא ןייבשריה ץרּפ עטסגיטכיוו יד ןענייז רוטארעטיל רעד
 ןעמארד גילדנהעצ יירד בורק ןעבירשעגנַא ןיוש טָאה ןייבשריה ץ'רּפ

 שודח א זיא סע ןוא ןעסעיּפ ענייז טּפָא ןעלעיּפש ןעראטאמא ןוא |
 ,רעטאעהט ןיא ייז ןופ עסיוועג ףיוא טינ טרחיפ ןעמ סָאװו ראפ
 -אעהט םוצ רעטנעהענ ןעהעטש ענייז ןעסעיּפ עטשרע יד ןופ עלעיפ
 | ,רוטארעטיל רעד וצ יו רעט

 קרָאידינ טָאה ןָאזעס ןייא זא ,טנַאמרעד ןעוועג קוש זיא סע
 ןופ ?הָאצ יד .סרעטאעהט עשידיא ןהעצ ןופ ךרע ןא טאהעג ןיילא
 -נאווצ-ןהעצכא עטצעל יד ראפ זיא סרעטאעהט עשידיא ענידנעטש
 ןענייז סָאד .ףניפ ךיוא טפָא ןוא יירד ךילניואוועג ןעוועג רהָאי גיצ
 יב טייז רָאנ .סרעטאעהט עטנעקרענא ןוא "עמיטיגעל , עסיורג יד
 עניילק רהאי ןהעצ עטצעל יד ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז ייז טימ טייז
 ֿלָאמא ןוא רענייא לָאמא ןעוועג ןענייז עכלעזא .סרעטאשהט עגיטייז
 זיא ייז ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד .ןעביז רשפא ןוא סקעז עצנאג
 -ענ ןעבָאה סרעטאעהט עמיטינעל יד ןיא סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשעב
 ןרעטש א טימ ,ןָאינוי רעד ןופ עלא ,ןערָאיטקא עטנעקרענא טלעיּפש
 תעשב ,עיינ ןעוועג ןענייז רעקיטש יד ןוא עינאּפמַאק רעדעי שארב
 ,עכלעזא ןעוועג רעלעיּפש יד ןענייז ךאלרעטאעהט עניילק יד ןיא
 -ַאה ןוא רעטאעהט םוצ לָאה קיזומ ןופ רעבירא טשרע ןענייז סָאװ
 רעטלא רעד ןופ ןערָאיטקא רעדָא גנונעקרענא טכוזעג טשרע ןעב
 ןָאינוי יד סָאװ ,טייצ רעד ןיא ןעמוקעגרעבירא ןענייז סָאװ טלעוו
 -ונעגניירא טינ ןיהא ייז טָאה ןעמ ןוא טעדנירגעג ןעוועג ןיוש זיא
 .ןייק ןענייז סרעטאעהט עניילק יד ןיא זא ,ךיז טהעטשרעפ סע .ןעמ
 ןעטרָאד טָאה ןעמ סָאװ רעקיטש יד ךיוא ןוא ןעוועג טינ ןערעטש
 טָאה ןעמ סָאװ עכלעזא רעדָא עטלא רעדָא ןעוועג ןענייז טלעיּפשעג
 / .ןערהיפפיוא טלָאװעג טינ סרעטאעהט עסיורג יד ןיא
  ףאנ טרעפטנעעג ןפוא אזא ףיוא ןעבָאה סרעטאעהט עניילק יד,
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 ןערָאװעג טריזינַארטַאּפ סנעטסיימ ןענייז ןוא גנורעדָאפ עלאקַאל א

 .ןעסאנ עגימורא יד ןופ םינכש יד ןופ

 ראפ גנוטיידעב רעייז זיא ןערהָאי עטשרע יד ןיא ביוא רָאנ

 ןיא ןערָאוװעגנ רעסערג לעיפ יז זיא ,עניילק א רָאנ ןעוועג ענהיב רעד

 "בכרוד זיא סָאװ הנקת רעסיוועג א קנאד א .,רהָאי עכילטע עטצעל יד

 טינ זיא ,קירוצ סקעז רהָאי א טימ קרָאי וינ ןיא ןערָאװעג טרהיפעג

 / -ָאה ךיוא ןעזומ ייז רָאנ ,ןערָאװעג טרענעלקרעפ ?הָאצ רעייז רָאנ

 ןיא זא ,וצרעד טרהיפעג טָאה סָאד .סרעטאעהט ןופ םינּפ א ןעב

 ןוא ןעטפערק ערעסעב יד ןעביילב ןעלָאז סרעטאעהט עניילק יד

 .עסעיּפ עיינ א ןעטרָאד ןערהיפוצפיוא ןערָאװעג ךילנעמ זיא סע

 זיא סרעטאעהט עניילק יד ןופ דנַאטשוצ רעד זא ,תמא זיא סע

 א ןופ עסעיּפ עיינ ןייק ןעפיוק טינ ןפוא םושב ןענעק ייז זא ,אזַא

 יו רהעמ ןעלעיּפש טינ ןעמ ןעק ןעטרָאד ,רעסאפרעפ ןעטנאקעב

 -גאקעב רעד ןעוו ,טדערעג ץלא ןיא סָאד רָאנ .ךאז ןייא לָאמ ףניפ

 -אעהט עסיורג יד ןיא רעקיטש ענייז ןערהיפפיוא ןעק רָאטיױא רעט

 ןיא ןעמ טביולג סרעטאעהט עסיורג יד ןיא יוװ יוזא רעבא ,סרעט

 ןעגָאז ןערָאטקעריד יד זא ,רעסאפרעפ ןעדעי טימ טפערט ,סעמריפ

 -אפ ענייז רעקיטש יירד ייווצ .א ןעוו ,קרעוו ענייז ןעפיוק וצ בא ךיז

 ףליה וצ םהיא ןעמוק טלָאמעד .ןערעדנא םעד ךָאנ סנייא ךרוד ןעל

 -ייוו וצ טייהנענעלעג א םהיא ןעבינ ייז ןוא סרעטאעהט עניילק יד

 ןח טניפעג עסעיּפ עיינ ןייז וצ ,ןערָאטקעריד יד ןעז

 עטצעל יד ןיא ןענייז ןפוא אזא ףױא .טינ וצ םלֹוע םייב

 -עהט עניילק יד ןיא רעהירפ ןערָאװעג טרהיפענפיוא רהָאי עכילטע

 -אועג טריקארברעפ הליחתכל ןענייז סָאװ ,רעקיטש סרעטא

 ןערָאטקעריד יד יוװ םעדכָאנ ןוא ,סרעטאעהט עמיטינעל יד ןופ ןער

 טמהענ םלוע רעד יוזא יו ןהעז וצ טייקכילנעמ יד טאהעג ןעבָאה

 רעקיטש עניבלעז יד ייז ןעבָאה ,רעטאעהט םעניילק א ןיא ףיוא ייז

 ,ךיז ייב טרהיפענפיוא

 -נעמו יד ןעבינ סרעטאעהט עניילק יד סָאװ זיא רעניטכיוו ךָאנ

 עניילק יד .ענהיב רעד ףיוא ךיז ןעזייוו וצ סרעסאפרעפ עיינ טייקכיל

 געוו א ןענעפע ייז ןוא שירעביילק יוזא ןייז טינ ןענעק סרעטאעהט

 ןעייק עניילק יד זא ,תמא זיא סע .סרעטאעהט עפיורג יד וצ ייז ראפ
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 ןיא זא ,ךילנעמ ןייז ןעק ןעגעווטסעד ןופ ,ןעיײּפש עסיורג יד סָאװ

 ,ןעסעיּפ ערעסעב ןערהיפפיוא ךיוא ןעמ לָאז סרעטאעהט עניילק יד

 ןוא עסיורג יד ןיא ןעלעטש וצ ןעקָארשעגבָא ךיז טלָאװ ןעמ סָאוװ

 -עב רעד ייב טסנעידרעפ רעייז ןעבָאה ייז ןענעק ןפוא אזא ףיוא

 ,עמארד רערעס

 ןוא ערענעלק יד ןעשיווצ הציחמ יד זא ,וצרעד טרהיפ סָאד

 -וולק א ןופ זיא יוזא .ןערעוו טמארעגנבא לָאז סרעטאעהט ערעסערג

 -עג רהָאי ייוצ עטצעל יד ןיא ןעגנורּפשעגסיױורא רעטאעהט םענ

 -האי לעבעג טָאה רעסאפרעפ ןוא רָאיטקא ןא ןיילא .רעטאעהט סלעב

 טָאה זייווכעלסיב .רעטאעהט םעניילק א ןיא טלעיּפשעג גנאלנער
 -יא רע טָאה 1916 ןיא ןוא ראוטרעּפער םענענייא ןא ןעפאשענ רע

 רעטשימעג א טימ טציא טלעיּפש ןוא רעטאעהט ןיצּפיל ןעמונעגרעב
 סָאװ עכלעזא ןענייז ןערָאיטקא עכילטע טסייה סָאד ,עינאּפמָאק

 ,סרעטאעהט עסיורג יד ןיא טלעיּפשעג רעהירפ ןעבָאה
 "עג ךיוא ןעבָאה סרעטאעהט עניילק יד ןופ רעדעילנטימ יד

 ןערעיודעג טינ גנאל אמתסמ טעוװ סע ןוא ןָאינוי א ערעייז טעדנירג

 ,ןעשימסיוא יוזא ךיז ןעלעוו סנָאינוי עדייב ןופ ןערָאיטקא יד ןוא

 .רעוו זיא רעוו ,ןעסיוו טינ טעוװ ןעמ זא

 קרָאי וינ ןיא ןעבָאה סרעטאעהט עניילק ןוא עסיורג יד ץוח ַא |
 -ארד טרינַאיצקנופ אקירעמא ןיא טדעטש עסיורג ערעדנא ןיא ןוא

 | .ןעבולק עשיטַאמ

 ןענַאטשעב בור סָאד ןענייז ןעבולק עשיטאמארד עטשרע יד
 ן'םיוא ןעסייה ייז יווװ רעדָא ,רעכוזעב רעטאעהט עטכַאקרעפ ןופ

 ןעועג ןענייז סָאד ."ןעטָאירטַאּפ , רעטאעהט ןעשידיא ןופ ןושל

 טינ ןוא ןעסערעד וצ טינ טיירג ןעוועג ןענייז סָאװ ,םירוחב עגנוי

 -נירגעג ןעבָאה ייז ןעוו .רעטאעהט ןיא ןהעג וצ יבא ןעקנירטרעד וצ
 וצ ןעוועג קעווצ רעניצנייא רעייז זיא ,בולק ןעשיטאמארד א טעד

 ןוא טאהענ טינ םויק ןייק גנאל ןעבָאה ןעבולק עכלעזא .ןעלעיּפש

 -נוא ליטש ייז ןענייז יוזא ןערָאװעג ןערָאבעג ?יטש ןענייז ייז יו

 םעד ןעגָארטעג טָאה ןעבולק ערעטלע יד ןופ רענייא ,ןעננאנענרעט

 רעדָא רהעמ רעדעי טָאה רעטעּפש .ןעדאפדקָאנ םחרבא ןופ ןעמָאנ

 ןעגָארטעגנ טָאה סָאװ ,בולק א טאהעג רָאיטקא רעטנאקעב רעגינעוו
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 ךיז ןעבָאה סָאװ ,עכלעזא ןעוועג ךיוא ןענייז סע ןוא .ןעמַאנ ןייז

 .סעסירטקא ןוא ןערָאיטקא ענייק טימ טריציפיטנעדיא טינ

 ,ןערָאיטקא עלעיפ ןעמוקענסיורא ןענייז ןעבולק עניזָאד יד ןופ

 .ןיא ץאלּפ םענעהעזעננא ןא רענינעוו רעדָא רהעמ ןעמהענרעפ סָאוװ

 ןעמוקענסיורא ןענייז ןעבולק ערעטלע יד ןופ ,רעטאעהט ןעשידיא

 ,ןייטשכַָאה ,רעלסקעוו ,גנָאי זעוב ,גרעבנרָאט ,יקסנידונ אלעב

 -ַאנ רָאנ טקורענוצ טייצ רעצרוק א ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,ראינש

 -רָאטשענ גיטייצהירפ זיא רעכלעוו ןוא ןָא ןעביוא עמאס םוצ טנעה

 . ,ןיבור ןעמוקעגסיורא ןעבולק יד ןופ ןענייז רעטעּפש .(1919) ןעב
 .ערעדנא ןוא ץלָאהנענעט ,הטימסדלָאג ,ץראווש

 -נירגעג ןענייז ןעבולק עשיטאמארד ענידרעטעּפש עטסיימ יד

 טכוזעג ןעבָאה ןוא קעווצ ןעשירָאטאמרַאפער א טימ ןערָאװעג טעד
 -ייל רעד .עמארד רערעסעב רעד ראפ םוקילבוּפ א ןעלקיווטנע וצ

 -וינ ןיא בולק ןעשיטאמארד ןעטסניטכיוו םעד ןופ טסייג רעדנעט

 ןענייז טכיזפיוא ןייז רעטנוא ןוא ,ןיטנע ?אוי ןעוועג זיא קרָאי

 ס'ץרפ ןופ טכאמענרעביא ,סרעטקאנייא ןערָאװעג טרהיפענפיוא

 ךיוא ןוא "בוטש רעלעק ןיא , ,"ענ'ענושמ , ,"ןלטב רעד , יו ,ןעציקס

 עצנאג טרהיפעגפיוא ךיוא ןעבָאה ייז .רעביירש עטוג ערעדנא ןופ

 סנייבשריה ,"טיירּפשוצ ןוא טעייזוצ , ס'םכילע םולש יו ,ןעמארד

 סָאד ןוא "רעטסניפ רעד ןיא, ,"ןעטלעוו עמאזנייא , ,"ףכ תעיקת,
 | .ןעכיילג

 רעד טָאה ,ןעמארד עשידיא ערעסעב ןיא לעגנאמ םעד בעילוצ
 -ניוו ןיא קילנ סָאד , יו ,ןעמארד עטצעזרעביא טרהיפעגפיוא בולק
 ןוא "קילנ סָאד , ,ןַאמרעדוז ןופ "טכאלש ננילרעטעמש , .,,"לעק

 - -סוועשיבישּפ ןופ ("ַאנור ַאטַאלז ,) "טדיוט ןוא עבעיל ןופ ץנַאט;,
 - ,רעלצינש ןופ "רעלעיּפשנעּפוּפ ,"רוטארעטיל , ,"יילעבעיל , ,יק

 סָאד ןוא ןאמטּפיוה ןופ "טסעפסנעדעירפ, ,"ןעשנעמ עמאזנייא,

 יי  .ןעכיילג
 ןעויסערגָארּפ םעד ןופ רעדעילנטימ יד ןעבָאה 1919 םורא

 -ידנעטשנא ןוא םענהעש א ןענניד וצ ןעזיוורעד בולק קיטאמארד

 לָאז םעד ייז ןעבַאה תונקת טדָאטש עיינ יד בעילוצ רָאנ ,לַאז ןעג

 .ןעגנאגענרעטנוא זיא בולק רעד ןוא ןענעפע טנעקענ טינ
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 קעווצ ןערעכעה ַא טימ ןעבולק עשיטַאמַארד עטסגיטכיוו יד
 ןופ ףליה רעד טימ ,ייז .ָאנַאקיש ןוא דנעלווילק ןיא טציא ןענייז

 ץרּפ ןעבענעגסױרַא ןעבָאה ,ןעבולק עשיטַאמַארד עכלעזַא ערעדנַא
 ןענייז ייז ןוא ,םיכרכ ףניפ ןיא קרעוו עשיטַאמַארד ס';ייבשריה

 .ןענעק ייז סָאװ ץלַא עמַארד רערעסעב רעד רַאפ ןָאהט וצ טיירג

 עשידיא יד ןופ ענַאל עלעירעטַאמ יד ןיא 1917 ףוס םייב

  טלהעצ אפונ קרָאי וינ .ןערָאװעג טרעסעברַאפ לעיפ סרעטאעהט

 וינעווע עטייווצ ס'רעלסעק -- סרעטַאעהט עסיורג רָאנ ייווצ טציא

 --- סרעטַאעהט עסיורנ ייווצ --- ,רעטַאעהט לַאנָאשענ ןוא רעטַאעהט

 ס'לעבעגנ -- סרעטַאעהט ערענעלק ייווצ ןוא --- דנערג ןוא סלּפיּפ

 .רעטַאעהט וינעווע סקָאנעל ןוא

 ,ךייט א ךרוד קרָאי וינ ןופ טלײהטעגּפָא זיא סָאװ ,ןילקורב ןיא

 ,קיריל ןוא יטרעביל :; סרעטַאעהט עשידיא ייווצ ןַאהרַאפ ןענייז

 ןעשיווצ טפערטעב רעטַאעהט ןעסיורג ַא רָאנ ןופ האצוה יד

 ןעסיורג ַא ןופ האצוה יד .ךָאו ַא רַאלָאד דנעזיוט ףניפ ןוא רעיפ

 ,ךָאו א דנעזיוט רעיפ ןוא יירד ןעשיווצ זיא רעטַאעהט

 -ַאליפ ןיא סרעטַאעהט עשידיא ןַאהרַאפ ןענייז קרָאי וינ ץוח ַא

 דנעלווילק ,(רענייא) רָאמיטלַאב ,(רענייא) קרַאונ ,(ייווצ) איפלעד
 .(רענייא) טיִארטעד ,(רענייא) ָאנַאקיש ,(ייווצ לָאמַא ןוא רענייא)

 עניזָאד יד .סרעטַאעהט עשידיא רַאַּפ א טנָאמרַאפ עדענעק ךיוא

 -וצ ֹוצ ךייש ןיא סָאװ ןוא .סרעטַאעהט עליבַאטס עֶלַא ןענייז

 ןיא לעטדעטש ןוא טדָאטש ןייק ָאטינ זיא ,ןעגנולעטשרָאפ ענילעפ

 רעשידיא א ןופ טכוזעב טינ טרעוו סָאװ ,ןעטַאטש עטנינייארַאפ יד

 יד ןיא ךיז טנידנע ןָאזעס רעד יו ךינ ױזַא ,ךילנייוועג .עינַאּפמָאק

 רוט ַא ףיוא סעינַאּפמָאק יד קעװַא ךיז ןעזָאל ,סרעטאעהט עליבאטס

 ּפֶא ךיז ייז ןעלעטש ,ןעדיא ןעניואוו סע רָאנ ואוו ןוא דנַאל ן'רעביא

 .ןעננולעטשרָאפ ןעבינ ןוא

 ןָאינוי רעד וצ ןעגנַאלעב סָאװ ןערָאיטקַא עטנעקרענַא ?הָאצ יד

 רעניזָאד רעד ןיא .טרעדנוה וצ בורק טכיירנרעד סנייא לַאקָאל

 ַא ,סרעטַאעהט עסיורנ יד ןופ ןערָאיטקַא עלא ןיירַא ןעמוק ןָאינוי

 -עיפ .םיתב-ילעב רעדָא ןערעטש יד ןענייז עכְלעוו ,ףניפ-רעיפ ץוח
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 ערעדנא יד ןוא רעהירפ טנאמרעד ןעוועג ןיוש ןענייז ןערָאיטקא על

 ,ןהָאק .י ,דַארנַאק .א ,ץַארַאב .ד ,ימע ןב ,ךאברעיוא .ב :; ןענייז

 -בכָאה ,לָארג .ד ,ןאמטליג .י ,ןײטשדלַאג ,5 ,דעירפ .? ,ףיוקרעפ ,ס

 .א ,רעלסעק .י ,(ןָאיני רעד ןופ טנעדיזערּפ) ןאמייה ,5 ,ןייטש
 .ה ,ןָאנאטאנ .ח ,?עזיימ ,ה ,ענאמ ,ס ,ןָאסנעוװעל ,ד ,יקסנאיל

 -נהעש .י ,טכאש .נ ,רָאש השמ ,ענארש .א ,ףָאהנַאמיס ;מ ,יקסלאדאנ

 -םעט ,מ ,ץראווש .א ,רייווש .מ ,(דלָאננהעש אבא ןופ ןהוז) דלָאג

 יי ,רעלסקעוו .י ,יקציל

 :ןענייז ןעיורפ יד

 "כעט עדייב) רעלדַא סיסנערפ ,רעלדא עיליצ ,שטיוואמארבא

 ןייטשּפע ,ןהָאק ,םיובנריב ,לעּפַא ,הירב (רעלדא בקעי ןופ רעט

 יךלָאנ ,דלעפנירג ,נרעבנירג ,יקסנידוג ,ןאמנייפ עניד ,ףיוקרעפ

 ,(ֿפרַאק הרש ןופ רעטכַאט) ּפראק ,ןעטסרענ ,שטיווערונ ,ןייטש

 -ַאמ ,יקצירבול יורפ ,יקצירבול ןיליירפ ,רעקסאל ,לעבָאל ,שטיוואל

 ,יקסלָאדַאנ ,(אקסעלונאמ רעקימַאק ןופ רעטכַאט) ,אקסעלונאמ ,ענ

 ,הריּפאש ,רָאש ,ענארש ,לאהטנעזָאר אניבאס ,רענארּפ אניגער
 ,יקסנעליוו ,יקספעשַאמַאהט ינע ,ווָאקינשטאבאט ,טרעבליז ,ראינש

 ןוא גרעברעקוצ אנינער ,ביורטנייוו ,ןאמסייוו יסעב ,ןאמסייוו ארָאד

 ריי ר יי | .לעביז

 להָאצ ןיא ןענייז סרעטאעהט ערענעלק יד ןופ ןערָאיטקא יד =

 -סיורא ךיוא ןיוש ןעבָאה ייז ןוא ערעדנא יד יוװ סיורנ יוזא טעמכ

 -הענרעפ טייצ רעד טימ ןעלעוו סָאװ ,רעלעיּפשיוש עכילטע ןעבענעג

 | .ענהיב רעד ףיוא ץאלּפ םענעהעזעגנא ןא ןעמ
 -יורג יד רָאג ןוא עסיורגנ יד ןענייז סרעטאעהט עטנעקרענַא יד

 ן!רעביא טיירּפשרעפ טרעוו העפשה רעייז ןוא ,קרָאי וינ ןיא עס

 -ניינ ןוא ףניפ .רעדנעל ערעדנא יד רעביא ךיוא ןוא דנאל ןעצנאג

 רעשידיא רעד ראפ ןעפאשעג טרעוו סָאװ ץלא ןופ טנעצָארּפ גיצ

 סרעטאעהט עניזַאד יד ןיא רעהירפ טמוק אקירעמא ןיא ענהיב

 המכסה עניטראפ א סע טָאה ,סיוא ָאד טמהענ טקיטש א ןעוו ןוא

 ,ךרוד ָאד טלאפ קיטש א ןעוו ,טרהעקרעפ ,ןוא ץניווַארּפ רעד ראפ

 -אעהט רעדנא ןעדעי ראפ אנעשוה ענענַאלשענבא ןא סע טרעוו

 ,רעט
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 רעד ןופ טייקמירַא לעסיב עצנאג יד טקעטש ןפוא אזא ףיוא

 ןוא ,סרעטאעהט עסיורג רָאנ ןוא עסיורג יד ןיא עמארד רעשידיא

 עשידיא יד ןעבָאה וצ ןעוועג דימת זיא קרָאי וינ ןיא גנובערטש יד

 ,רעסערג סָאוװ סרעטאעהט

 ןיא טינ טמוק רעטאעהט םעד ןופ סקואוו רעשיזיפ רעד רעבָא

 .עמארד רעה ןופ גנולקיווטנע רעגיטסייג רעד טימ עיצרָאּפָארּפ
 רהעמ סָאװ ,חטש ןיא טסקאוו רעטאעהט א רעסערג סָאװ ,טרהעקרעפ

 טרעוו רענינעו ץלא ,טלעטשענניירא ןיהא ןערעוו סע ןעלחוטש

 -אעהט רעסיורג רעד .עמארד רערעסעב רעד ראפ ץאלּפ רעד טרָאד

 זיא עסאמ עסיורנ יד ןוא ,רעכוזעב עסאמ עסיורנ א טרעדָאפ רעט

 -ערג א ייב קאמשענ רעשיטעטסע רעד .שירעביילק טינ לָאמ ןייק

 ןערענעלק א ייב יו רעבערנ לעיפ טינשכרור ןיא זיא עסאמ רערעפס

 רעכינ טמהענ רעטאעהט ןעסיורג ַא ןיא גנולעטשרָאפ א .םוקילבוּפ
 -רעפ ָאד זומ קיטש א ןוא לעקאטקעּפס א ןופ רעטקאראכ םעד ןָא

 רעווש רהעז זיא ,םעד ץוח א .ןעטנעמעלע עשיטאמארדָאלעמ ןענַאמ

 רענינעוו רעדָא רהעמ רעטאעהט ןעסיורג א רָאנ ןיא ןעלעיּפש וצ

 וומ .רָאיטקא רעד .עמארד ערעסעב יד טרעדָאפ סע יוװ ,ךילריטאנ

 ןעהייר עטסטייוו יד ןופ רעכוזעב יד ידכ ,לוק ןייז ןעגנערטשנַא

 -ייא רֶאנ ןייז ןעק ןופרעד טאטלוזער רעד ןוא .ןערעה םהיא ןעלָאז

 -אנ ןעהייר עטסטייוו יד ןיא טננילק סָאװ לוק רעניבלעז רעד ; רענ

 ןוא גידנעיירש ןעהייר ערעטנעהענ יד ןיא סיורא טמוק ,ךילריט

 קימימ ןייז ןוא רָאיטקא םעד ןופ ןעננונעוועב יד ךיוא .דנעצלירג

 ַאזַא ןיא זא ,ןעגָאז וצ נירביא זיא סע .ןעבירטרעביא ןייז ןעזומ

 עלעדייא ןוא רענעט עבלאה ןייק ןעמוקסיורא טינ ןענעק רעטאעהט

 .ןערָאלרעּפ טרעוו ןעלעיּפש ןיא עטסעב סָאד ןוא ,ןעגנוריטאש

 !עוועג זיא סרעטאעהט עסיורג יד רָאג ןופ רָאטאיציניא רעד

 -נוא רהעמ טימ ןאמרעגנוי רעטריזינאקירעמא ןא ,רענליוו סקאמ

 -עב יד רָאנ ,ןערָאטקעריד ענידרעהירפ יד יוװ ,טסיינ-סגנומהענרעט
 .ןענואוועגנ טינ ןופרעד טָאה עמארד ערעפ

 גנוגעוועב א ןעקרעמ וצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה טייצ עטצעל יד

 יד געוו ןיא ןעחעטש ַאד רַאנ ,סרעטאעהט עמיטניא ערענעלק ראפ)

 ר ,סנאינוי רעטאעהט
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 הרוחס עטסרַאבגנַאנ יד זיא אקירעמא ןיא ןערהַאי עטשרע יד

 ןיא רָאנ ,ערעּפָא עשירָאטסיה יד ןעוועג ענהיב רעשידיא רעד ףיוא

 ,זיירּפ ןיא ןעלאפ וצ ןעביוהעגנָא יז טָאה רהָאי ניצנאווצ עטצעל יד

 ןופ זיא סע ןוא ,ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ ןעצנאגנ ןיא זיא יז זיב

 .ןעבילבענ טינ רכז ןייק רהעמ רהיא

 גנוניישרע ַאזַא ןערעלקרע וצ ךילנעמנוא ןעוועג טלָאװ סע

 - רעטאעהט םעד ןופ קאמשעג םעד ןוא גנורעדנע רעלאקידאר א טימ

 -ייז סָאװ ,רעקיטש עשירָאטסיה עכילטע עטלהעצעג יד ןופ ,רעכוזעב

 ןעבָאה ,רהָאי גיצנאווצ עטצעל יד ןיא ןערָאװעג טרהיפעגפיוא ןענ

 סע'שטיוורוה ,לשמל ,יוװ ,גלָאפרע ןעסיורג א טאהעג אקוד עכילטע

 ןעבָאה ןעכאזרוא עלעיפ רָאנ ,"אבש תכלמ , ס'טרעפייז ,"רודה ןב,

 .ענהיב רעד ןופ רהיא ןעביירטרעפ וצ טייבראעג

 -ַאטשסיױא עכייר א טרעדָאפעג טָאה ערעּפָא עשירָאטסיה יד

 ַא ןיא ןעבירטעגניירא טָאה יז ןוא סעיצַארָאקעד עכייר ןוא גנוט

 -אעהט א סָאװ ןעבאנסיוא עסיורנ יד טימ ןעמאזוצ ,האצוה עסיורג

 ןוא ,ןענעמרעפ רעצנאג א סָאד ןזיא ,ןערהַאי עטצעל יד טָאה רעט

 ,רעטאעהט ן'טימ ףוס א ןערעו ןעק ,ךרוד טלאפ קיטש אזא ןעוו

 גנוטַאטשסױא ףיוא האצוה יד ךיז טזָאל "רעקיטשנעבעל, ןיא

 זיא עקיזיר ןופ סָאמ יד ןוא ליוו ןעמ יו ןעצריק סעיצַארָאקעד ןוא

 | ,ערענעלק א ךס א רעביראד
 רעד וצ קשח םעד ןערָאלרעּפ ךיוא ןעבָאה אפוג ןערָאיטקא יד

 ןרק א ןעוועג זיא ,ןעוועג גנוי ןענייז ייז ןעוו .ערעּפָא רעשירָאטסיה

 ןוא אקירט ןעטרילַאק בייל ןיא םלוע ןא ראפ ןעזייוו ךיז ןענעק וצ

 ןוא ןעלסקא יד רעביא ןעפראוורעפ לעטנאמ א ןעגָארט שירעקעק

 -קא יד רָאנ .ענהיב רעד רעביא דרעווש א טימ גיד'הואנ ןענאּפש

 בייל לעיפוצ ןעמונעגנָא ןעבָאה ,ןערָאװעג רעטלע ןענייז ןערָאיט

 .ןעריצלָאטש טינ ןעמרָאפ יד טימ ןיוש ןעק ןעמ ןוא ָאקירט ראפ

 טימ .ןעמיטש ערעייז ןערָאלרעפ עטסיימ יד ןעבָאה וצרעד ןוא

 -ייצענסיוא עלא ןעוועג ייז ןענייז קירוצ רהָאי נילדנהעצ עכילטע

 עמיטש יד ןעמעלא ייב טעמכ ןיוש זיא טציא ןוא ,רענניז עטנעכ

 טינ סערעּפָא ןיא ןעמ ןעק ילכ אזא טימ ןוא גירעזייה ,ןעכָארבעג
 .ןעטערטסיורא
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 רעד ןופ ןיא ערעּפָא רעשירָאטפיה רעד טימ ןעמאזוצ ןוא

 סע .ענהיב רעד ןופ טסייג רעשידיא רעד ןעדנואוושרעפ ךיוא ענהיב

 ןיא סעשידיא נינעוו זא ,טדערעגמורא ןעוועג רעהירפ ןיוש זיא

 טרָאד ןיא גינעוו ?עיפ רָאנ ,סערעּפָא עשירָאטסיה יד ןיא ןעוועג

 טָאה "רעקיטשנעבעל , ענעפורעג יוזא יד ןיא רעבא .,ןעוועג סעּפע
 -ידיא ןעטכע םעד ןופ טרעטייוורעד רהעמ ןוא רהעמ ץלא ךיז ןעמ

 ,דנַאטשוצ אזא וצ טכארבעג ענהיב יד טָאה ןעמ ןוא ,ןעבעל ןעש

 .טינ ץאלּפ ןייק רהעמ ַאד ןיוש טָאה עמארד עשידיא ע'תמא ןא זא

 ייז ןוא ,קירדנעמש א יװ קיטש אזא ןיא ךיז ןעלהיפ ןערָאיטקא יד

 ןעכילטינשכרוד םעד טעוװו גנולדנאה עשידיא עדעי זא ,ארומ ןעבָאה

 ,ךילדנעטשרעפנוא ןוא דמערפ ןייז רעיושוצ

 ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ןידרָאנ בקעי ןופ ךיז ןעזייוו ן'טימ

 -עמאמ ןעדער וצ ןעבױהעגנָא ןערָאיטקא יד ןעבָאה אקירעמא ןיא
 ,שידיא טדערענ ןעבַאה ןעדלעה יד וליפא ןוא ן'חתּפ ןהֶא ןושל

 א ראפ ארומ רָאיטקא רעדעי טָאה נָאט ןעניטנייה זיב רעבָא

 ןא ראפ ןוא קלָאפ ןיא טכיורבעג טרעוו סָאװ ,טרָאװ ןעשיאערבעה

 יד ןעבָאה ייז ,נידריווקרעמ ןוא .קורדסיוא ןעשיטַאמָאידיא ןעטכע

 רעהירפ יוװ ,שידיא ןעטכיילברעפ רעייז ראפ גנורעלקרע עגיבלעז

 טינ טעוו אקירעמא ןיא םלוע רעשידיא רעד ; שירעמשטייד ן'ראפ

 רימ זא ,טסייה סָאד ,שידיא ןעשיטַאמָאידיא ןעטכע ןא ןהעטשרעפ

 ןעסקאווענסיוא זיא סָאװ ,טנעמעלע ןא אקירעמא ןיא ָאד ןעכָאה

 -רעפ סָאװ ןוא ןעדָאב רענאקירעמַא ן'פיוא ןערָאװעגנ ןעגיוצרע ןוא

 ןעמ ןומ רעביראד ןוא שידיא ןעכילכעלפרעביוא ןא רַאנ טהעטש

 טינ לָאז יז ידכ ,ךארּפש רעד ןופ טפאז עצנאג יד ןעשטעווקסיורא

 .רעכוזעב רעטאעהט עגיזָאד יד ראפ ךילדנעטשרעפנוא ןייז

 ראפ ,ננורהעלקרע עניבלעז יד טעמכ ןעוועג זיא סד רעבָא

 ףיֹוא ןערהָאי עטשרע יד שירעמשטייד טכיורבעג טָאה ןעמ סָאװ

 טינ רעכוזעב יד ןעשיווצ ןענייז טלָאמעד .אקירעמא ןיא ענהיב רעד

 רענאקירעמא ן'פיוא ענעניוצרע ןוא ענעסקאווענסיוא ןייק ןעווענ

 ,עטרעדנאוועגנייא ןעווענ רעכוזעב יד ןענייז ראפרעד רָאנ ,ןעדָאב

 -ייהעג טָאה סע ןוא ,רעדנעל ענײדיישרעפ ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ

 ךאוּפש א ןעבָאה ןעמ ףראד םוקילבוּפ ןעטשימַײנ זא ראפ זא ,ןעס
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 ייס ,ןעיצילאנ ןופ ןעדיא ן'ראפ ייס ךילדנעטשרעפ ןייז לָאז סָאװ

 ןוא ,דנאלסור ןופ ןעדיא ן'ראפ ייס ןוא ןעינעמור ןופ ןעדיא ן'ראפ

 סָאװ ,טימרעד טכיירגרעד סע ייז ןעבָאה ,טקנעדענ ןעבָאה ייז יו

 | .ן'חתּפ טימ ןע'צמק יד ןעטיברעפ ןעבָאה ייז

 רעלאמרָאננוא רעד ןופ טכורפ יד ץלא זיא סָאד ,סנענירביא

 ,רעטאעהט ןעשידיא ןופ ענאל

 ,קלָאפ ןעשידיא םעד ןופ ענאל עלאמרָאננוא יד ןעוועג זיא סע

 -רָאננוא רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ ענאל יד טכאמעג טָאה סָאװ

 ןעפורעגבא ךיז ןעבַאה המוא רעשידיא רעד ןופ תופידר יד ,לאמ

 טימ .גנולקיווטנע ןייז טרעטשעג ןוא רעטאעהט ןעשידיא ן'פיוא

 ןיא ךיז ייב קירוצ רהָאי דנעזיוט ייווצ ןופ סרעטאעהט ענעגייא

 ןעבירטרעפ זיא רע ואוו דנאל ןעדעי ןיא דיא רעד טָאה םייה רעד

 רָאנ ןעוו ביוהנַא עמאס ןופ ןעביוהנָא טפראדעג תולנ ןיא ןערָאװעג

 -עיורט םעד .רעטאעהט ןעלעיּפש וצ ךוזרעפ א טכאמעג טָאה רע

 ןעבָאה ענאל רעלאמרָאננוא רעניזָאד רעד ןופ ?לעיּפשייב ןעטסניר

 טָאה לעדנייטש וצ לעדנייטש .ןעגיוא ערעזנוא ףיוא ןהעזעג רימ

 ןעטימ ןיא ןענעל וצ ןעגנולעג זיא םהיא זיב ןעבילקענ ןעדאפדלָאג

 -אעהט ןעשידיא ַא ראפ טנעמַאדנופ םעד ןערהָאי רעגיצעביז יד ןופ

 -ַארפשרעפ ןינב רעיינ רעד טָאה רהאי עכילטע עצרוק ןיא ןוא רעט

 -ַאצ עגיד'תוירזכא יד רָאנ ,קלָאפ ן'ראפ גנורעיצ א ןערעוו וצ ןעכ

 ןוא ,ץלא ןוּפ לת א טכאמענ פאלק ןייא טימ טָאה גנורעיגער עשיר

 עמאס ןופ קירוצ ןעביוהנָא טפראדעג ןעבָאה רעטאעהט ןופ רעיוב יד
 רעד ןיא ,רעטאעהט ןעשידיא םעד ןופ םייה רעיינ רעד ןיא .ביֹוהנֶא

 רעשידיא רעד טעוװ ָאד זא ,ןהעזענסיוא טָאה אקירעמא רעיירפ

 ןערעטש טינ ןיוש טעוװ רענייק ןוא גיהור ןעפאש ןענעק טסיינ

 ךיז טָאה םייה רעיינ רעד ןיא ןינב רעיינ רעד ןוא .גנולקיווטנע ןייז

 -עב יד ןעפורעגסיורא טָאה ןוא טנַאזַאּפמיא ןוא ךיוה ןעביוהעגפיוא

 ןייק זא ,ןהעזענסיוא טָאה סע .עדמערפ ןוא ענענייא ןופ גנורעדנואוו

 .טרָא ןופ ןערהיר טינ ןינב ןעיינ םעד ןיוש טעוו טלעוו רעד ןיא חור

 -יא ןופ רע זיא ןעמוקענ ןוא ןעמוקעג זיא דניוו רעזייב רעד רָאנ

 -יוו ןוא דנאלסור ןעשיראצ ןעגיבלעז םעד ןופ ,םי טייז רענעי רעב

 יד טרעטשוצ ןוא ןינב םענהעש םעד ןופ ןברוח א טכאמטג רעד
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 -טסבלעז לעיפ יוזא טימ ןערָאװעג ןָאהטעג זיא סָאװ ,טייברא עצנאנ

 עמאס ןופ ןעביוהנָא טפראדעג קירוצ ָאד טָאה ןעמ ןוא ,גנורעפּפָא

 טָאה ללכב קלָאפ ןעשידיא םעד ןופ ענאל עלאמרָאננוא יד .,ביױהנָא

 ןליפא לאמרַָאננוא רעטאעהט ןעשידיא םעד זופ ענאל יד טכאמעג

 חושיננ ,תופידר ןופ טנערָאװעב זיא רע ואוו ,רעדנעל עכלעזא ןיא

 ,טייהיירפ ענידנעטשלופ טָאה ןוא תוירזכא ןוא



 .עמַארד ערעיינ יד

 סָאװ ,המחלמ עסיורג יד זַא ,ןעטרַאװרע טפראדענ טָאה ןעמ

 -נורא ןוא ןעריהעג יד ןעדנוצעגנָא ,טלעוו יד טלעסיירטעגנפיוא טָאה

 עטספיט יד טּפעלשענפיורא ןוא ןעלמיה יד טרעדיילשעגרעט

 םעד טּפמעטענּפָא טָאה המחלמ עסיורג עניזָאד יד זַא -- ןע'מוהת

 -דנעטשרַאפ ןוא ליטש ,ניהור זיא סָאװ ,ץלַא וצ טיטעּפַא ס'נעשנעמ

 ןוא סענידלעמוט סעּפע ךָאנ רהעגַאב ַא םהיא ייב ןעפאשענ ןוא ךיל

 ,ןעטראוורע טפראדעג ךיוא טָאה ןעמ .,סעשיטָאַאכ ןוא סעגישיור

 טסולפנייאַאב ןערעוו טעוו סָאװ ,עטשרע יד ןייז טעוו ענהיב יד זַא

 סָאװ טלאטשעג ןוא םרָאפ יד ןעמהעננָא טעװ ןוא המחלמ רעד ןופ

 "עג רהיא ןעבָאה תוחומ עטציהוצ ןוא ןעוורענ עטלעסיירטענפיוא יד

 ןיא ענהיב רעשידיא רעד טימ זיא סָאד רעבָא .ןעבענ טפרַאד

 יד ןעגנאגעגייבראפ זיא המחלמ עסיורג יד .ןהעשעגנ טינ אקירעמַא

 המחלמ עכילטע יד ,טרהירעגנָא טינ יו טעמכ רהיא טָאה ןוא ענהיב

 ןעוועג ןענייז ענהיב רעד ףיוא ןעזיוװַאב ךיז ןעבָאה סָא ,רעקיטש

 עירָאגעטַאק רעד וצ טגנַאלַאב ןעבָאה ןוא סעמַארדָאלעמ עשערַאג
 ."רעקיטשיטייצ ,

 ענהיב רעשידיא רעד ףיוא הפחלמ רעד ןופ סולפנייא רעד

 בעילוצ .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא רָאנ ןעקרעמ טזָאלעג אי ךיז טָאה

 -נַאנ ןיא טעמכב אקירעמַא ןייק גנורעדנַאװנייא יד זיא המחלמ רעד

 ,ןעווענ זיא ןופרעד אצוי-לעוּפ רעד ןוא ןערָאװעג טלעטשענּפָא ןעצ

 גיגנעהּפָא ןערָאװעג ןעצנאנ ןיא זיא רעטַאעט רעשידיא רעד ןזַא
 טינ רעטַאעהט ןיא ןענייז ייז ןעוו ןוא רעכוזַאב ענידנעטש יד ןופ
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 .ןעהייר ערעייז ןעמהענרַאפ לָאז סע רעוו ןעוועג טינ ןיא ,ןעמוקעג

 -עלּפ ענידעל יד ןעליפסיוא עטרעדנַאװעגניײא-יינ יד ןענעלפ רעהירפ

 ,ןעװעג טינ עטרעדנאוועננייא עיינ ןייק ןענייז טציא רָאנ ,רעצ

 טָאה ,רעטַאעהט םייב ןעטכַארט וצ טניואוועג טינ זיא ןעמ יו ןוא

 טימ טייהנעדירפוצמוא ענײמענלַא יד ןהעזנייא טזומענ ךָאד ןעמ

 ןעמונעג ךילטייד ןוא רָאלק ךיז טָאה סע .ענהיב רעשידיא רעד

 ,םיללכ עטסעפ יד ,ןעפירנַאב ענעמונעגנָא יד ןַא ,ןעזײװסױרַא

 טריטָארקנַאב ןעבָאה ,רעטַאעהט םעד ןופ ךורע ןחלש רעצנאנ רעד

 ןעזיועגסיױרַא סָאד ךיז טָאה רעכילטייד ןוא רערעלק ךָאנ ןוא

 .עמארד רערעסעב רעד ןיא

 עסיורג ערעזנוא ןענירקעג ןעבָאה ּפַאלק ןעטסרעוװש םעד

 -רעהירפ יד ןופ ןעדנוברַאפ ןעוועג ןענייז ןעמענ סעמעוװ ,ןערעטש
 טצפיזעג ןעבָאה ייז .עמַארד רערעסעב רעד טימ ןעטייצ עניד
 ייז ןוא ?ןידרָאנ בקעי ַא טציא ןעמ טמהענ ואוו : טנערפעג ןוא
 סָאװ ,םעד וצ רעטַאעהט ןופ וחבו וחת םעד ןעבירשענוצ ןעבָאה
 עכלעזַא ןעפַאש ןענעק לָאז סָאװ ,רעביירש אזַא ךָאנ טינ ןעבָאה רימ

 . ןיא זַא ,ןעסעגרַאפ ןעצנאג ןיא ןעבָאה ייז ,ןידרָאג .י יוװ ,ןעסעיּפ
 ןפיוא טלַאהנא ןייז רע טָאה ןעבעל ןייז ןופ ןערהָאי עטצעל יד

 םעד ןענַאטשרַאפ טינ רענייק ןעבָאה ייז ןוא ,ןערָאלראפ רעטַאעהט

 -רַאפ יד ייב ןעטלאהעג טסעפ ךיז ןעבָאה ןוא טייצ רעד ןופ ןעכייצ

 -ארטענסיוא ןעטלַא ן'טימ ןעגנאגעג ןענייז ןוא םיגשומ עטרעטלע

 .געו םענעט

 ,טלהעפענ טינ ןעבָאה ןעגנונרַאװ ןייק ןוא

 ןייז ןופ טרהעקעגנקירוצ ךיז טָאה יקספעשַאמָאהט סירָאב ןעוו

 ס'ווָאמיד ּפיסֶא טכארבענטימ רע טָאה ,דנַאלסור ןיא לָארטסַאג

 . טסָארט םעד ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סָאד .,"רערעדנַאװ רעניבייא,

 -עיּפ עניזָאד יד ןערהימפפיוא לָאז רעלסעק זַא ,טלָאוװעג טָאה רע ןוא

 עסעיּפ עניזָאד יד טָאה יקספעשַאמָאהט ..רהיא ןיא ןעליּפש ןוא עס

 טָאה יז סָאװ קורדנייא םעד ןוא דנַאלסור ןיא טליּפשעג ןהעזעג

 :רמוחו ?ק א טנערעלעג טָאה רע ןוא ,רעיושוצ יד ףיוא טכַאמעג

 ןעניבייא, םעד ןופ טרהירעג טרעוו םלוע רעשיא'יוג ַא ךָאד המ
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 ןופ סורַא ךָאד טעוו םֿפוע רעשידיא ַא ןיוש אטישּפ ַא ,"רערעדנַאװ

 .קיטש ַאזַא ןופ םילכ יד

 ןעגיבייא; םעד ןענעייל טרעהעג טָאה רעלסעק ןעוו רעבָא

 ',טרעלקרע ןוא ןעלסקַא יד טימ ןָאטעג היצ ַא רע טָאה ,"רערעדנאו

 םלוע ןַא ןערעוו ןעלעֿפעג ןעק ןעטרָאד סָאװ ,ןייא טינ טהעז רע זַא

 ?רערעדנַאװ רעגיבייא, רעד .ןעליּפש וצ ןעבָאה לָאז רע סָאװ ןוא

 -עגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,םערופ םעד ןיא ןעסָאנעג ןעוועג טינ זיא

 :םעד ןיא ןעסָאנעג טינ ךיוא ןוא עמַארד רערעסעב רעד ראפ ןעמונ

 ,עמַארדָאלעמ רעד ןופ םערופ ןעטנַאקַאב

 ןעגיבייא; םעד טרהיפעגפיוא ןיילַא טָאה יקספעשַאמָאהט

 יד רעבָא .גלָאפרע ןעשביה ַא טַאהעג טָאה רע ןוא "רערעדנַאוו

 ךָאנ ךיז ןעבָאה ןוא טנערעלעג טינ רָאנ ןופרעד ןעבָאה ?ןערעטש ,

 יי ? ןידרָאג בקעי ַא ןעמ טמהענ ואוו :טגָאלקעג ץלא
 אקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןייבשריה ץרּפ זיא טייצ רענעי ןיא

 ענייז טנעיילעג טָאה רע .רַאוטרעּפער ןעגיטרַאפ ןעסיורג א טימ

 -יו ןעבָאה ייז ןוא רָאטקעריד ןוא "ןערעטש , ןעדעי ראפ ןעסעיפ

 -יטש עכלעזַא ןיא ןעליּפש וצ אד זיא סנױזַא סָאװ ,ןהעזעג טינ רעד ||

 ךיז טָאה סָאװ ,רעטַאעהט יטלעװַאנ ןיא זַא ,תמא זיא סע רעק

 ףךיוא .עסעיּפ ַא ןעמונעג םהיא ייב ןעמ טָאה ,טנעפעעג טלָאמער

 סָאד רעבָא ,"עמשטערק עטסוּפ , יד ןעמונעג טָאה יקספעשַאמָאהט

 ןעוועג אמתסמ זיא הנוכ יד םגה ,ןעמונעג יוװ רהעמ טינ ןעוועג זיא

 ייז ןענעיילוצרעביא נונעג ןעוועג זיִא סע רָאנ  ,ייז ןעלעטש וצ

 ןעלָאז ייז זַא ,סרעטַאעהט עטנָאמרעד יד ןיא סעינַאּפמָאק יד ראפ

 ייז טָאה ןעמ ןוא .ונצקשת ץקש ַא טימ לָאמ יירד ןעיײּפשסיױא

 .טליּפשעג טינ לָאמנייק עקַאט סרעטַאעהט ענעי ןיא

 םושב טָאה רענייק סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןהעשעג זיא ָאד ןוא
 -עג ןעבָאה עכלעוו :ןערעטש יד ,ןהעזסיוארָאפ טנעקעג טינ ןפוא
 רעביא טניטלעוועג ןוא ענהיב רעד ףיוא העּפשה עטסערג יד טָאה
 -צולּפ ןעבָאה ,רהָאי גיסיירד רעביא ןופ ךשמ ןעגנַאל ַא ןיא רהיא
 -ּפיל .סרמ .טגידנעעג ךיז ,טָאה הלשממ רעייז זַא ,טלהיפרעד גנול
 ןהֶא ןוא רעטַאעהט ַא ןהֶָא ןעבילבעג גנַאל רָאנ-טינ ןיוש זיא ןיצ
 -עגסיוא ןעצנַאג ןיא ןערָאװעג ןיוש זיא יז רָאנ ,טנעמשזַאגנַא ןַא
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 -ילבעגנ זיא ,רעלדַא .ּפ בקעי ,ענהיב רעד ןופ גינעק רעד ..טלעיּפש
 -ַאעהט ערעדנַא יד ןופ ןערָאטקעריד יד ןוא רעטַאעהט ַא ןהִא ןעב
 ןיא רע ןוא םהיא ןערישזַאגנַא וצ טלייאעג טינ ךיז ןעבָאה סרעט
 .איפלעדאליפ ןיא ןענָאזעס רָאּפ ַא ןעליּפש וצ ןעוועג ןעגנואווצעג
 -עג טָאה רעלסעק דוד .ץ'ניווָארּפ רעד רעביא ןעלגָאװמורא רעדָא
 םהיא רַאפ ןערָאװעג טיובעג הליחתכל זיא סָאװ ,רעטאעהט ַא טָאה
 -רעּפנײשַאב טָאה רע רָאנ ,ןעמָאנ ןייז ןעגָארטעג טָאה סָאװ ןוא
 רעטַאעהט ןייז ןוא .םוקילבוּפ ןייז טרילראפ רע יװ ,ןהעזעג ךיל
 ערעי רעדָא ךָאו עדעי טָאה ןעמ זַא ,הגרדמ ַאזַא וצ ןעמוקעג זיא
 זיא ףוס רעד ןוא ,קיטש עיינ ַא ןעלעטש טפרַארעג ןעכָאװ ייווצ|

 טזומעג רע טָאה ןעבעל ןייז ןופ ןערהָאי עטצעל יד ןיא זַא ,ןעוועג
 ןעלעיּפש ןוא רָאטקעריד סיוא ןערעוװו ,רעטַאעהט ןייז ןעזָאלרַאפ
 | ,תוריכש ראפ עדמערפ ראפ

 ןעבָאה ,ןהעשעג ןיוש זיא ץְלַא סָאד ןעוו ,טלָאמעד ןליפַא רָאנ
 ייז ןעכלעוו ייב ,ךורע ןחלש רעד זַא ,ןעפירנַאב טינ ץלַא ךָאנ ייז
 ,ערעיראק רעגנַאל רעייז ךרוד ןעטלַאהעג טסעפ ױזַא ךיז ןעבָאה
 ץפיוא טקוקעג ןעבָאה ייז ןוא טינ תושממ ןייק רהעמ ןיוש טָאה
 | ,םיענושמ ףיוא יו םלוע ןעיינ

 -עג גנַאלנערהָאי טָאה סָאװ ,עּפורט עשטייד יד זיא 1918 ןיא
 -רַאפ וצ ןעוועג ןעגנואווצעג ,רעטַאעהט סיילּפ גניווריוא ןיא טלעיּפש
 .ןעלעיּפש רהיא ןעבעגפיוא ןוא טסַאוק ןופ לעּפמעט רהיא ןעזָאק
 -עיּפש עשטייד ראפ רעכיז טינ ןערָאװעג זיא המחלמ רעד בעילוצ
 -רַאפ וצ ןוא טייקמַאזקרעמפיוא ענירביא ךיז ףיוא ןעהיצ וצ רעל
 -רע דנעבא ןעדעי טנעקעג טָאה ןעמ .טסנוק עשטייד ןעטיירּפש
 לייוו ,םָארנָאּפ ַא רָאנ רעדָא רעטַאעהט ןיא לַאדנַאקס ַא ןעטרַאװ
 -ירעמַא יד ןענעג ןומה םעד טצעהעג קרַאטש טלָאמעד טָאה ןעמ
 -פיוא ייז ראפ טייצ עמַאס יד ןעוועג זיא סָאד .ןעשטייד רענַאק
 ןיוש ןעמ טָאה רעטעּפש סָאװטע ?לייוו ,רעטַאעהט רעייז ןעבענוצ
 ,ןעבעג וצ ייז טביולרע טינ ןעננולעטשרָאפ ענלעצנייא ןליפַא

 ַא ןָא סָאװטע ךיז טניפעג רעטַאעהט סיילּפ גניווריוא רעד

 -ערעג טָאה ןעמ ןוא ?לַאטרַאװק-רעטַאעהט ןעשידיא םעד ןופ טייז

 ַא ןיא םהיא ןעלדנַאװרַאפ וצ שילַאקיזיר רהעז זיא סע זַא ,טנעכ
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 ץרַאװש סירָאמ רָאיטקַא רעגנוי רעד רָאנ ,רעטַאעהט ןעשידיא

 רע ןוא רָאטקעריד ןערעוו וצ טייהנעגעלעג ַא ןהעזרעד ָאד טָאה

 ףתוש רעליטש ןייז .רעטַאעהט ןעגיזָאד םעד טּפאכעגסיוא טָאה

 יַאפרע ןַא ,רענליוו סקַאמ ןעוועג זיא רעטַאעהט ןעגיזָאד םעד ןיא |

 עג בעילוצ ,ןערָאװעג ןעטלאהעג זיא סָאד רָאנ ,רָאטקעריד רענער

 זַא ,ןעסייהעג טָאה טלעוו רעד ראפ ןוא דוסב ,םימעט עסיוו

 .רָאטקעריד רעכילטרַאװטנאראפ רעגיצנייא רעד זיא ץרַאוװש .מ

 -מוא ןוא רָאיטקַא רעגנוי רעד טָאה םַארנָארּפ ןעטמיטשַאב ןייק

 ימַא טאהעג טָאה רע רָאנ ,טַאהעג טינ רָאטקעריד רענערהַאפרע

 ןייז זַא ,ןעוועג עידומ סנעטייצַאב טָאה רע .עיגרענע ןוא עיציב

 זיא רע רעבָא ,ןעמַארד ערעסעב טימ ןעבעגּפָא ךיז טעוװ רעטַאעהט

 רערעסעב רעד וצ קשח ַא טימ ,רדח ןעטְלַא םעד ןיא ןעסקַאוװעגסיױא

 רע יו ךיג ױזַא ןוא .םלוע םעד ןיא ןעביולג א ןהֶא רָאנ ,עמַארד

 טירט יד ןיא ןהעג טזָאלעג ךיז רע טָאה ,רָאטקעריד ןערָאװעג זיא

 - -לעזַא ןעכוז וצ ןעביוהעגנָא טָאה סע ,טסייה סָאד ,רעלסעק רוד ןופ

 -יירש רעד ןעשיווצ סימָארּפמָאק ַא ןייז ןעלָאז סָאװ ,רעקיטש עכ
 ,ןוא* .עמַארד רערעסעב רערעווש רעד ןוא עמַאודָאלעמ רענידנע

 לומ ןערעסעב ןייק ןעבָאה טנעקעג טינ טָאה רע ,ךיז טהעטשרַאפ

 עכלעזַא .רעלסעק דוד טַאהעג טָאה סע יװ ,רעקיטש עכלענַא טימ

 ,טלעטשעגנעדירפוצ טינ םענייק ןעבָאה רעקיטש

 -עג רעדיוו רע זיא ,ןעסעיּפ ערעסעב וצ ךייש זיא סָאװ ןוא

 טָאה ןעסעיּפ ערעסעב .געוו םענעטָארטעגסיױא םעד רעביא ןעגנַאג

 טָאה יוזא .םלועה תומוא יד ייב רַאוטרעּפער םעד ןיא טכוזעג ןעמ

 -סעק רוד ןָאטעג טָאה ױזַא .ותעשב רעלדַא בקעי ןעוועג גהונ ךיז

 םעד ראפ ןיוש .,ץרַאװש סירָאמ ןָאטעג ךיוא טָאה ױזַא ןוא רעל

 רָאנ .ןעסעיּפ עדמערפ ץּוט ַא טיירגענוצ רע טָאה ןָאזעס ןעטשרע

 קשח ןעּפַאנק ַא טָאה םִלּוע רעד זַא ,ןענופעגסיוא ךיג רע טָאה ָאד
 טרעוו סע לייוו ,רעטַאעהט ןעשידיא ןיא ןעסעיּפ עדמערפ ןהעז וצ

 -עיּפש יד ןוא רעפסָאמטַא עגיטיונ יד טכארבעגסױורַא טינ לָאמנייק

 .ןערָאלרַאפ ייז ןיא ןערעוו רעל

 רענרעזייא וע'תמא ןייז טימ ץרַאוװש סירָאמ טָאה טייוו ױזַא

 סע ?ייוו ,ןָאטעגפױא טינ ךַאז ןייק עיציבמַא עסיורג ןוא עיגרענע
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 רערעסעב רעיינ רעד ןופ סינטנעק יד טלהעפעג טושּפ םהיא טָאה

 טימ ןוא עמַארד ערעסעב עיינ יד ןייז לָאז סנױזַא סָאװ .עמארד

 ןעמ לָאז רעטַאעהט ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ ןעננורעדָאפ עכלעוו

 סנױזַא סָאװ ןוא םלוע רעיינ רעד זיא רעו ? ןעטערטוצ רהיא וצ

 סָאװראפ ?ןעלעטשנעדירפוצ םהיא טעוװ סָאװ ? רע טגנַאלרַאפ

 יד ןיא ט'ססונ'עג ןיוש טָאה עכלעוו ,עמארד עשינידרָאג יד זיא

 -סיוא ןעצנַאג ןיא ןערָאװעג ןעבעל ס'נידרָאג ןופ ןערהָאי עטצעל

 זיא ןעמעלַא ךָאנ ןוא ?רעטַאעהט ן'ראפ טדיוט ןוא טלעיּפשעג

 גָאד זיא ןוא עמארד עיינ ַא טרעדָאפ סָאװ ,םלוע ַאזַא ןַארַאפ רָאג

 ? םינלטב ןופ עיזַאטנַאפ עקנַארק ַא ,השעמ עטדערעגנייא ןייק טינ

 טינ רעפטנע ןייק ןיטולחל רע טָאה ןעגארפ עלַא עגיזָאד יד ףיוא
 0 | .ןעבענ טנעקעג

 ןעוועג זיא עינַאּפמָאק ןייז ןיא סָאװ ,לַאפוצ ַא ןעוועג זיא סע

 טסואוועג רחעמ אקוד טָאה רעכלעוו ,ימע ןב רעלעיּפש רעגנוי רעד

 ןעועג זיא סע ןוא עמַארד רעשידיא רערעסעב רעיינ רעד ןעגעוו !

 טרהיפעגפיוא טָאה ץרַאװש סירָאמ סָאװ ,עיצַאדנעמַאקער ןייז ףיוא
 ימע ןב ."לעקניוו ןעּפרָאװרַאפ ַא ןיא , עידעמָאק ס'נייבשריה ץ'רּפ
 ,עּפורט ס'נייבשריה ןופ דילנטימ ַא ןעוועג רעהירפ ןערהָאי טימ זיא

 רָאנ טינ זיא רע ןוא דנַאלסור רעביא טלענַאװענמורא טָאה סָאװ

 ,ןעסעיּפ ערעסעב ערעיינ יד טימ טנַאקַאב ןעוועג שיטערָאעהט

 -פיוא ןענייז ייז ױזַא יװ ,טסואוועג שיטקַארּפ ךיוא טָאה רע רָאנ

 | ,םלוע םעד ןופ ןערָאװעג ןעמונעג

 ןערָאװעג טרהיפענפיוא זיא ?לעקניוו ןעפרָאװרַאפ ַא ןיא,
 רעטשרע רעד וצ םנה ןוא טנעווא ןענידעכָאװ ןעכילניואוועג ַא ןיא

 ץראווש רעבָא טָאה ,םלוע רעניילק ַא רהעז ןעמוקעג זיא גנולעטשרָאפ

 -ענ ךילרעּפנישַאב טָאה רע .םוקילבוּפ םעד טצאשענּפָא ניטכיר

 טסעפ ןעוועג טלָאמעד ןענייז סָאװ ,םיללכ עטסעפ עלַא זַא ,ןהעז

 ןיא .טינ תושממ ןייק ןיטולחל ןעבָאה ,רעטַאעהט ןיא ןעמונעגנָא
 ןייז ףראד קיטש ַא זַא ,ןעמונעגנָא ןעוועג זיא רדח ןעטְלַא םעד

 -ָאלשנַא םלוע רעד טעװ ,טינ בוא ןוא ,טרעפעפעג ןוא ןעצלַאזעג
 א ןעבָאה זומ ,שילַארטַאעהט ןייז ףראד קיטש ַא ;ןערעװ ןעפ

 טינ זַא ,עטכידענ ןייז ןעפראד ןעבראפ יד ןוא גנולדנאה עקרַאטש = |
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 רָאט קיטש ַא ;טקַא ןעטייווצ ןייק ןעציזסיוא טינ םלוע רעד טעװ

 סָאד רָאנ ,עידעמָאק סיואכרוד רעדָא עידעגַארט סיואכרוד ןייז טינ

 -כעלעג רעד ןוא ,ןעשימָאק ץטימ טשימעגסיוא ןייז ףרַאד עשיגארט

 םעװ םינ זא ,רהערט םעד ןענָאירַאפ עלייוו א ףיוא ףרַאד רעט

 רעד ןומ קיטש רעדעי ןיא ;גילייװגנַאל ןעלהיפ םלוע רעד ךיז

 לָאז רעיושוצ רעד זַא ,דנעקַאּפ ןוא קרַאטש ױזַא ןייז טקַא-סולש

 רעד טעװ טינ זַא ,טקַארטנַא ןעצנַאג םעד ךרוד ןעלה'ּפ םשור םעד

 ךיז טעװ טנַאה ןייק ןוא זיוה ןעטדיוט ַא ףיוא ןעלאפ גנַאהרָאפ

 רעטשרע רעד ףראד קיטש ןעדעי ןיא ;ןערידָאלּפַא וצ ןעביוה טינ

 ןופ םיירגעגוצ ןייז רעלעיּפש ןעטסניטכיוו םעד ןופ טידטניירַא

 ןוא ןעטרַאװ םהיא ףיוא ןיוש לָאז םלוע רעד זַא ,ױזַא רעהירפ

 ךיוא ױזַא ןוא םהיא ףיוא טלעטשעגסיוא ןייז ןעלָאז ן גיוא עלַא

 לָאז סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןעגָאמרַאפ רענייז טיזקע רעדעי ףרַאד |

 יד ןופ לייט א רָאנ זיא סָאד .זָאלּפַא ןעקרַאטש ַא ןעפורסיורַא

 רעטַאעהט ןיא ןערָאװעג טיהענּפָא קרַאטש ןענייז סָאו ,םיניד

 ןייבשריה ןוא .ןעטערטּפָא טרָאטעג טינ טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ןוא

 רעד טָאטשנָא רָאנ ,םיניד עגיזָאד יד טסואוועג טינ ןיטולחל טָאה

 רָאנ ךיז רע טָאה -- ןעפיולטנא ןוא ןעצענעג לָאז םלוע רעניילק

 .רעצעלּפ עטסליטש יד טרידָאלּפַא אקוד טָאה ןוא טריזומַא טוג

 רע ןעוו ,שוח ןעטנוזעג ַא ןעזיועגסױרַא טָאה ץרַאװש סירָאמ

 טָאה ןוא עמהַאננייא רעכאווש רעד ראפ ןעקָארשרעד טינ ךיז טָאה

 -כָאנ ןוא לָאמ ןעטייווצ ַא ??עקניוו ןעפרָאװרַאפ ַא ןיא , טלעטשענ

 ןוא תבש ,גָאטיירּפ עסעיּפ עניבלעז יד ןערהיפוצפיוא טריקיזיר םעד

 ריישרעטנוא רעד ןעזיוועגסיורא ךיוא ךיז טָאה ָאד ןוא .גָאטנוז

 םייב ןעטלאהעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,ערעדנַא יד ןֹוא םהיא ןעשיווצ

 זַא ,ערעדנַא יד יו טגָאזעג טינ טָאה רע ,ךורע-ןחלש-רעטַאעהט

 -עג ןיא סע זַא ,ןעפירנאב ךיילג טָאה רע רָאנ ,לַאפוצ ַא זיא סָאד

 עמַארד עשינידרָאג יד ןעמעוו ראפ ,םלוע רעיינ ַא ןערָאװעג ןעפַאש

 ןערעוו וצ ןעדעירפוצרעביא ןעוועג זיא רע ןוא טדיוט ןעוועג זיא

 .עמַארד רעשידיא רעיינ רעד ןופ רערהיּפנָא רעד

 רעשידיא רעד ףיוא ךיז ןעבָאה ןָאזעס ןעגיבלעז םעד ןיא
 םינּפ עכלעזַא ןעזיווַאב ,רעטַאעהט סיילּפ גניווריוא ןיא ,ענהיב
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 -רָאד ייז ןהעז וצ טנעכערעג טינ לָאמנייק טָאה ןעמ שאו ,תושדח

 ןערעטש רעד ,סנַאיטפירק ףלָאדור ןעוועג זיא רעטשרע רעד .,ןעט

 רע ןעוו ,רעטַאעהט ןעגיבלעז םעד ןופ רָאטקעריד רענעזעווועג ןוא
 ,?ַאטסָאקַא לאירוא, ןיא ןענעישרע זיא רע ,רעשטייד ַא ןעוועג זיא

 .:חביקע יבר ןופ םעדכָאנ ןוא ַאטסָאקַא ןופ לָאר רעד ןיא רעהירפ
 -עג ךיוא ןענייז גנולעטשרָאפ רעגיזָאד רעד וצ זַא ,ךיז טהעטשראפ

 ןופ ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,שטיּפס ַא ןיא ןוא ןעשטייד ןעמוק
 :עלַא יד ןיא סָאװ ,ןעגָאלשעג אטח לע ךיז רע טָאה ,ענהיב רעד
 -עג טינ הימ יד לָאמנייק ךיז רע טָאה ןָאיצקעריד ןייז ןופ ןערהָאי
 -רעביא יו ןוא ,לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא טסנוק יד ןהעז וצ ןעמונ

 -טנַא ךיז טָאה יז ךייה יװ ,ןהעז וצ ןערָאװעג טציא זיא רע טשַאר

 רעלעיּפש ענייפ ַא רַאפ סָאװ ןוא רעטַאעהט ןעשידיא ןיא טלעקיוו |

 -וצ עשטייד יד ןעטעבעג טָאה רע ןוא .ָאד ןענָאמראפ ןעדיא יד

 -עג .טסנוק עשידיא יד ןעריזינָארטַאּפ ןעלָאז ייז זַא ,רעיוש

 ןיא םהיא ךָאנ דלַאב ,שטייד ןיא ןעלָאר ענייז רע טָאה טלעיּפש

 םעד ןעמונראפ רעהירפ טָאה עכלעוו ,רעיאמ אטערנ ןעמוקעג

 ערהיא ןיוש טָאה יז ןוא ,רעטַאעהט ןעשטייד םעד ןיא ןָאדעביוא

 טייצ עטשרע יד זיא שידיא רהיא .שידיא ןיא טלעיּפשעג ןעלָאר

 ןושל ןעשידיא ן'טימ ךיז טָאה יז רָאנ ,רענעכָארבעג ַא רהעז ןעוועג

 -='עג ןענעייל וצ טנערעלעגסיוא וליפא ךיז טָאה ןוא ןעבעגענּפָא
 רשפא) ןעלָאר ערהיא טנעיילעג גיסילפ טָאה ןוא שידיא ןעט'הביתכ

 ,סעסירטקַא עגנוי עשידיא יד זַא ,ןעקרעמַאב וצ יאדכ ָאד זיא

 ןענעייל טינ שידיא ןייק ןענעק ,ןערָאװעג ןעגיוצרע ָאד ןענייז סָאװ
 -ַאטשכוב עשילגנע טימ ןעבירשעג ייז ןענירק ןעלָאר ערעייז ןוא
 ענהיב רעשידיא רעד ןופ רהעמ ןיוש זיא רעיַאמ אטערנ .(ןעב

 -קַא רעד ןיא ןעטָארטעגניירא ךיוא זיא ןוא ןעטָארטעגיא טינ

 | .ןָאינוי-ןערָאיט

 רעהירפ טָאה עכלעוו ,רעילַאװ ינעשזד ןעמוקעג זיא רהיא ךָאנ

 -ענ ךיוא ךיז טָאה יז .ענהיב רעשטייד רעד ףיוא טלעיּפשעג

 "נָא רהיא זיא ןושל רעד םגה ןוא שידיא ןעלעיּפש וצ טרעטַאמ

 יא רעד ףיוא ןעבילבעג ךיוא ךָאד יז זיא ,ךא?רעֹווש ןעמוקעג
 | .ענהיב רעשיד
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 גניוריוא ןיא ןעשטייד ערעדנַא ךָאנ טריטויבעד ןעבָאה סע

 יװ ,ןוא שטייד ןיא טלעיּפשעג ןעבָאה ייז רָאנ ,רעטַאעהט סיילּפ

 טינ רעטַאעהט ןעשידיא ןיא ךיז ייז ןעבָאה ,סנַאיטסירק ףלָאדור

 .ןעמונעגנָא

 -רַאפ ַא ןיא, ךָאנ .ןָאזעס ןייבשריה א ןעוועג זיא ןָאזעס רעד

 ס'רעימש םעד, ןערָאװעג טרהיפענפיוא זיא ??עקניוװ ןעפרָאו

 -לעפ ענירג יד , טלעטשעג ימע ןב טָאה ןָאזעס ףוס ןוא ?רעטכעט

 -עיינ רעד ןופ דהִאי ןעטשרע םעד ןעסָאלשעג טימרעד ןוא "רעד

 .עמַארד רערעסעב ,רער

 -ניירא טָאה רעלעיּפש יד ןופ ןוא { ןעסעיפ יד ןופ גלָאפרע רעד

 -עג ַא עינַאּפמָאק רעד ןופ רעדעילנטימ עטסרהעמ יד ןעבעגעג

 -נוא ןַא ןענופעג ןעבָאה ייז ןוא ,ךיז ראפ תבש ןעכאמ וצ קנַאד

 תמא ןַא טימ טָאה רעכלעוו ,רעצינש ןעמָאנ ן'טימ רעמהענרעט

 .רעטַאעהט רעדנַא ןַא ןעגנודעג ןוא עמַארד ערעסעב יד טַאהעג בעיל

 רעיינ; ןעסייהעג שידיא ןיא טָאה רעטַאעהט רעדנַא רעד

 -רַאפ רעד ןוא ,"רעטַאעהט טסנוק , שילננע ןיא ןוא "רעטַאעהט

 -ַאב טינ ךיז ןעמ טָאה ָאד .רעסיורג ַא ראג ןעוועג ָאד זיא טסעמ

 טָאה ָאד רָאנ ,ןיילַא עמַארד רערעסעב ,רערעיינ ַא טימ טנעגונ

 ,סעיצַארָאקעד ערענרעדָאמ יד ןערהיפוצנייא טבערטשעג ךיוא ןעמ

 ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ ,ןעכיילג סָאד ןוא גנוטכיײלַאב ערעיינ יד

 ןערישזאגנַא וצ גיטיונ ראפ ןענופעג ןעמ טָאה רעטַאעהט ןעשידיא
 ,-לעוװ ,רעכייר לאונמע ןעוועג זיא רעסישזער רעד ןוא ,רעסישזער ַא

 ןיא ענהיב רעשטייד רעד ףיוא טכאמעג רעירַאק ןייז טָאה רעכ

 ינ ןייק רעטלע רעד ףיוא ןעמוקעננָא זיא רעכלעוו ןוא דנַאלשטייד

 רעסישזער רעד ןעוועג "ןערעטש, רעדעי זיא טלָאמעד זיב ,קרָאי

 ןעוועג רהעמ סָאד זיא בור םוצ ןוא רעטַאעהט םענענייא ןייז ןיא
 רעטַאעהט םעיינ םעד ןיא ןאלּפ רעד .שרעדנַא סעּפע יו לעטיט ַא

 וצ רָאנ ,ךאז ןַײא ףיוא טכיוועג עצנַאג יד ןענעל טינ ןעוועג זיא

 יד ,סעיצַארָאקעד יד ,ןעלעיּפש סָאד ,עסעיּפ יד ןעטכארטַאב

 ןעדעי ןוא ןעלייט ערעדנוזַאב יו ,גנוטכיילַאב יד ,גנוטַאטשסיוא

 טעװ עסעיּפ ַא ןעוו זַא ,יוזא ,טייקגיטכיוו רעגיבלעז רעד ןופ לייט

 ןעלָאז ,ןעמהענסיוא טינ ךאזרוא ןַא ראפ זיא סע סָאװ בעילוצ
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 ןעלָאז סָאװ ,ןעלייט עגיטכיוו עכלעזַא דָארג ,ערעדנַא יד ןעביילב

 יה ,םלוע םייב ןח ןעניוועג
 ַא רָאנ ןעוועג זיא רעטַאעהט ןעיינ םעד ןיא טסעמרַאפ רעד

 . םורא ןוא םזַאיזוהטנע ןעגנוי ךס ַא ןעזיוועג טָאה רע ןוא רעסיורג
 סָאװ ,טסנוק ןופ רעפסָאמטַא אזא ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא םהיא

 עקירעמַא ןיא רעטאעהט רעדנַא ןייק ןיא טלָאמעד זיב טָאה ןעמ
 ,טנעפעעגנ ךיז ןעבָאה ןעריהט ענייז רעדייא ךָאנ ןוא .ןהעזעג טינ

 ןערעסעב םעד ןופ עיטַאּפמיס עצנַאג יד םאהעג ןיוו' רע טָאה

 תמא ךיז ןעבָאה םוקילבוּפ ןעניזָאד םעד ןופ ךס א םגה ,םוקילכוּפ

 רעיינ רעד ןופ ביֹוהנֶא עמַאס םעד ןיא ןיוש סָאװ ,ןעווענ רעצעֿפ

 ןעזיוַאב ךיז טָאה ,עמארד רעשידיא רערעיינ ַא ראפ גנוגעװַאב
 טרעטילּפשוצ ןענייז ןעטפערק יד ןוא גנוטלַאּפש עכילרהעפעג ַא

 -עהט-טסנוק ייווצ ראפ זַא ,ןעוועג זיא ננונעכער רעייז .,ןערָאװעג

 זַא םעד טָאטשנָא ,ןוא ָאטינ ץַאלּפ ןייק לייוורעד ךָאנ זיא סרעטַא

 טלעטשענ רָאנ יז טרעוו ,ןעניוועג ןופרעד לָאז עמַארד ערעיינ יד

 ןעטלַאה טנעקעג ךיז טָאה רעטַאעהט ןייא ואוו ןוא ,הנכס ןיא

 ןענעק עדייב ןוא ןערעטַאמ ןעפרַאד ךיז ייווצ ןעלעוו ,ןעסקַאװ ןוא

 .ןהעגרעטנוא

 רָאנ ,דעשלַאפ א ןעצנַאנ ןיא טינ זיא גנונעכער רעניזָאד רעד

 -ַאעזט ייווצ יד סָאוװראפ ,ןעכַאזרוא ערערהעמ ןעוועג ןענייז סע

 :עטשרע םעד יװ ,גלָאפרע ןעניבלעזמעד טאהעג טינ ןעבָאה סרעט

 "רוא עגיזָאד יד ןופ ענייא .רעטַאעהט סיילּפ גניווריוא ןיא ןָאזעס

 תוהמ םעד טכאמעג רָאלק טינ ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,ןעוועג זיא ןעכאז

 .תודוסי ערהיא ןוא עמַארד רערעיינ רעד ןופ

 רעטאעהט ןעשידיא ןיא גנונעווַאב עיינ יד זַא ,תמא זיא סע

 טייקנעדעירפוצמוא רעד ךרוד ןערָאװעג ןעפורעגסיורא רהעמ זיא

 עיינ יד זַא ,ןעסייהעג טלָאװ סָאד רָאנ ,רעטעג עגידרעהירפ יד טימ

 ,תודוסי עוויטאנענ ףיוא ןערָאװעג ןעפַאשענ זיא עמַארד עשידיא

 .ןערעוו ןעפַאשעג טינ ךַאז ןייק ןעק תודוסי עכלעזַא ףיוא ןוא
 -מוא ןא ,תועט רעכילייצרַאפמוא רעסיודנ ַא ןעוועג טלָאװ סע

 יד סָאװ ראפרעד זַא ,ןעקנעד וצ עיצּפעצנָאק עשלַאפ עטרעּפמולעג

 םיללכ ענעמונעגנָא עלַא ןענעג ןעגנאגעג זיא עמַארד עשידיא עיינ
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 "יא ןעיינ םעד ייב ןח ןענופעג יז טָאה ,ענהיב רעשידיא רעד ףיו;;
 ,סעויטיזָאּפ ךיוא טגָאמרַאפ עמַארד עיינ יד םוקילבוּפ ןעשיד

 ןעפרָאװרַאפ טָאה יז סָאװ ,גנושאררעביא רעסיורג רעד ןיא רָאנ

 רהיא טקרעמַאב טינ ןעמ טָאה ענהיב רעד ןופ ךורע ןחלש םעד
 יי | | - .טייז עוויטיזָאּפ

 ן'כָאנ ןעבָאה רעטַאעהט ןופ רעהעטשרַאפ ,רעסייוו ,רענעק עֶלַא

 שיפָאזָאליפ "לעקניוו ןעפרָאװרַאפ א ןיא , ס'נייבשריה ןופ גלָאפרע

 טינ טפערט ץילב ַא זַא ,טרעלקרע שיטקַארּפ רָאנ רשפא רעדָא

 -שריה קיטש עטייווצ ַא זַא ןוא ץַאלּפ ןעניבלעז ן'פיוא לָאמ ייווצ
 ,לַאפכרוד ַא ןייז ןיוש טעװ רעטַאעהט ןעגיבלעז םעד ןיא ס'נייב

 רעטַאעהט ןעגיבלעז םעד ןיא עידעמָאק ס'נייבשריה .עטייווצ יד

 ײידעמָאק עניזָאד יד ןוא ,"רעטכעט ס'דעימש םעד , ןעוועג זיא

 עטירד יד .עטשרע יד יוװ ,גלָאפרע ןעניבלעז םעד טַאהעג טָאה

 ףיוא ךיז טָאה יז ביוא ןוא ,"רעדלעפ ענירג, ןעוועג זיא עידעמָאק |
 ןעוועג זיא לַאפ רעד יו ,םישדח יירד ןעטלאהעג טינ ענהיב רעד

 -פיוא זיא יז סָאװ ,רַאפרעד רָאנ סָאד זיא ,ייווצ עטשרע יד טיס |

 -נעעג ךיז טָאה ןָאזעס רעד יו ,םעדכָאנ ךיילג ןערָאװעג טרהיפעג

 ַא ךיז ןעטלַאה וצ עסעיּפ ַא רַאפ טייצ יד טינ זיא סָאד ןוא טגידי

 ןעגנַאגעג עידעמָאק עגיזָאד יד זיא ן'תמא ןיא רעבָא .םישדח רָאּפ

 ןעטייווצ ןופ ןעטימ ןיא לייוו ,ייווצ עטשרע יד יו רעגינעוו טינ

 רעטַאעהט ןעיינ םעד ןיא ןערָאװעג טרהיפעגפיוא יז זיא ןָאזעס

 ,דנַאנַאכָאנ ןעכָאװ עכילטע ןעטלַאהעג ךיוא ןעטרָאד ךיז טָאה יז ןוא

 עטנַאמרעד יירד יד ןענייז סָאװ ,ןהעז ריִמָאֿל טציא ןוא

 עבעיל ענידלושמוא יד רימ ןעניפענ יירד עלא ןיא ? סעידעמָאק

 רעדָא רוחב ןעשיפרָאד ַא וצ לעדיימ-ספרָאד רעטסָארּפ ַא ןופ
 סָאװ ,ןעלטימ עגירלושמוא יד ןוא רענרעל-ליואוו ןעשיטדָאטש

 -עג יצ ,םירוחב יד ייס ןוא ךאלדיימ יד ייס ,ןָא ןעדנעוו עלַא ייז

 עלַא ןענייז סָאד .ןעניוא יד ןיא ןעטייווצ םייב רענייא ןח ןעניפ

 | ,עבעיל רעגיד'תומימת רענייר ַא טימ סעיליריא יירד
 ןעבירשעג ןעבָאה סָאװ ,עלַא זַא -- ןענָאז וצ גירביא זיא סע

 "רָאד ךיז טָאה עמַארדָאלעמ יד טניז ,רעטאעהט ןװשידיא ן'רַאּפ

 ךעד ֹוצ ןעזיוועג טינ טסוג ןייק ןעבָאה ,טלעצ יאוועגנייא ןעט
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 -סקע קרַאטש זיא רעטאעהט ןיא .עבעיל רעגידלושמוא רענייר
 ,עבעיל עשירעכערברַאפ יד ,עבעיל עגידניז יד ןערָאװעג טריטַאולּפ
 עגידל שמוא יד טנאסערעטניא ראפ ןענופעג טינ טָאה רענייק רעבָא
 רעד ןיא טָאה ןייבשריה ץרּפ .עבעיל עגיד'תומימת יד ,עבעיל
 -וה רעד ןוא ,רָאמוח ןופ לַאװק ַא ןענופעג טייק'תומימת רעניזָאד
 ךיז טָאה ןעמ .רעטרַאצ ,רענייפ ,רעכייוו ַאזַא ןעוועג זיא רָאמ
 ןופ ךיז טָאה ןעמ ,רעטכעלעג רַאפ ןעטלאהעג טינ ןעטייז יד ןיא
 -יימש רעדנעגינעגרַאפ ַא רָאנ ,טעשטאקעגרעטנורא טינ ןעלוטש יד
 .ןעּפיל ס'רעיושוצ םעד ןופ רעטנורא טינ זיא לעכ

 סָאװ רַאפ ,ןהעטשרַאפ ֹוצ רעווש רהעז טינ ןייז ףרַאד סע
 רעכוזאכ-רעטַאעהט יד ןעשיווצ טנעמעלע רענעדעירפוצמוא רעד
 ןעמ יו םעדכַאנ .סעידעמָאק עכלעזַא ןָא טּפאכעגנָא ךיז טָאה
 ןוא ןעטייווצ םעד ןיא ּפמוז ןייא ןופ טּפעלשעגסיױא םהיא טָאה
 ןעק עיזַאטנַאפ עטסיו ַא סָאװ ,סנעכערברַאפ יײֿפרעֶלַא ןעזיוועג
 יד ןַא ,ףירגַאב ַא םהיא ייב ןעפַאשעג ןוא ןעלעטשרָאפ רָאנ ךיז
 עכילטנערָא ןייק ןוא סנעכערברַאפ ןוא דניז טימ לופ זיא טלעוו
 ןייבשריה ןעמוקעג זיא ,ָאטינ טלעוו רעד ףיוא רָאנ ןענייז ןעשנעמ
 -נעמ עגידעכָאװ ,רהָאי ץנַאג ַא ןופ ןעשנעמ ןעזיוועג םהיא טָאה ןוא
 ןעטייקגיטסיל ןוא תואנש ןוא תואנק עניילק ערעייז טימ ,ןעש
 -לושמוא ,ענהעש ,ענייר א טכױטעגסױרַא טָאה םעד םעלא ןופ ןוא
 ,עבעיל עניד

| 
 יד ןעכַאמ וצ זַא ,ןהעזוצנייא רעווש טינ ךיוא זיא סע ןוא

 רעד ןעבעג וצ ןוא גנולדנַאה-טּפיוה רעד רַאפ עבעיל עניד'תומימת
 ןעמ זַא ,טרעדָאפעג ךיז טָאה ,טייקכילקריוו ןופ םינּפ ַא עילידיא
 -יא ןוא ךורע-ןחלש-רעטַאעהט ןעגידרעהירפ םעד ןעפראוורַאּפ לָאז
 ףיוא ןעמונעגנָא ןעוועג רעהירפ זיא סָאװ ,ץְלַא טימ ןעסייררעב
 וי .ענהיב רעד

 -יא ןיא טְלָאװ סעידעמָאק עטנַאמרעד יד ןיא נָאלאיד רעד
 ןערָאװעג טכַארטַאב קירוצ רהָאי עכילטע טימ רעטַאעהט ןעשיד
 עטלַא יד ןעבָאה טסיזמוא טינ ןֹוא דייר ןוא דייר ,דייר סלַא
 רטד .ןעסעיּפ ןייק טינ ןענייז סָאד ןַא ,ןעירשעג ןעלַארטַאעהט
 -עמָאק עניזָאד יד ןיא לייט רעטסניטכיוו עמַאס רעד זיא נָאלַאיד
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 נָאלַאיד רעד ןוא רָאמוה רענייפ רעד טניל גָאלַאיד םעד ןיא ,סעיד

 .ןעבעל ייז טיג

 ןייבשריח ץרּפ יו ,ןענַאטשרַאפ טינ טוג ױזַא טָאה רענייק
 ןייא טאהענ ןעבָאה סעידעמָאק עטנַאמרעד ענייז סָאװ ראפ ,אפֹוג

 יירד בורק טאהעגנ טלָאמעד טָאה רע .,ןעטייווצ ן'כָאנ גלָאפרע

 -ָאר ,רעדליב-סנעבעל עשיטסילַאער ,ןעסעיּפ עטקורדעג גילדנהעצ

 רָאֹנ ,סעיזַאטנַאפ עשיטסילַאבמיס-בלאה ,סעידענַארט עשיטנַאמ

 -עגסיוא ךיז רע טָאה "רעדלעפ ענירג, יד ךָאנ ךעֹרּפשעג ַא ןיא

 רַאפ ןעבעג וצ סָאו טינ רהעמ דלַאב ןיוש טָאה רע זַא ,טקירד

 ,?לעקניוו ןעפרָאװרַאפ ַא ןיא , יוו ,סעידעמָאק עכלעזַא .,ענהיב רעד

 טינ רהעמ רע טָאה ,"רעדלעפ ענירנ, ,"רעטכעט ס'דימש םעד,

 -ָאק ַא ךָאנ ןעבירשעגנָא טלָאמעד טָאה רע ,תמא זיא סע .,טאהעג
 ןוא ,"רעדלעפ ענירג יד, ןופ ןענָאזרעּפ עניבלעז יד טימ עידעמ

 ,אזַא גנולדנאה יד רעבָא ןיא ,עניבלעז יד ןענייז ןעשנעמ יד םגה |

 רעכוזַאב-רעטַאעהט ןעכילטינשכרוד םעד דמערפ ןייז טעוו סָאװ
 ןעטרָאד טלהעפ רָאמוח רעד ןוא ,סרעטַאעהט ערעסעב יד ןופ וליפַא

 ןענעייל םייב טלהיפעג טינ ךיז רע טָאה סלַאפנעלַא ,ןעצנַאג ןיא
 | ,עסעיּפ עגיזָאד יד

 טרהיפעגפיוא ןענייז סָאו ,ןעסעיּפ ערעדנַא יד עקאט ןוא

 רעטסוּפ , רעד ןופ םהאנסיוא רעד טימ ,ןענייז ,רעטעּפש ןערָאװעג

 ןעוועג זיא "ןעבעל א רַאפ ןעבעל ַא, .,ןעלַאפענכרוד ,"עמשטערק

 - עטשרע יד ןיא סָאװ ,ןעבעל-ספרָאד ןעגיבלעז םעד ןופ עסעיּפ ַא

 ןוא טסנרעדוצ ןעוועג ָאד זיא גנולדנַאה יד רָאנ ,סעידעמָאק יירד

 .ןייז .ןערָאװעג ןעלעפענ טינ יז זיא םלוע םעד ןוא גיפיולטייוו

 ןופ ןערָאװעג טרהיפענפיוא זיא סָאו ,"טלעוו רעד ןוֿא דניק,

 ןיא ,עשיטסילָאבמיס-בלַאה א ןעוועג זיא סָאװ ןוא שילַאק םאדַאמ

 טייוו ױזַא ןעוועג גנולדנַאה יד ךיוא זיא ָאד ..ןעלַאפעגכרוד ךיילג

 -מערפ ַא ףיוא יו טלהיפעג ךיז טָאה רעיושוצ רעד זַא ,דמערפ ןוא

 עכילטע ןעטלַאהעג ךיז טָאה "עמשטערק עטסוּפ יד , .הנותח רעד
 יז טָאה סעידעמַָאק יירד עטשרע יד יוװ גלָאפרע ןייק רָאנ ,ןעכָאװ

 | .טַאהעג טינ



 | רעטַאעהט ןעשידוא ןופ עטכישעג

 ןייז ןופ ןעדייל ןעמונעג ךיילג טָאה רעטַאעהט רעיינ רעד
 -סיורא רעכייר ןיא טייצ רעצרוק א רָאג ןיא .טסעמרַאפ ןעסיורג
 -מָאק ןעכַאמ וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ןעטרָאד ןופ ןעטָארטעג
 -קעװַא ןָאזעס ףוס זיא רעצינש רָאטקעריד רעגנוי רעד ,ןעסימָארּפ
 - -עג ןָאזעס ןעדנעמוק ן'ראפ טָאה ןוא דנַאלשטייד ךָאנ ןערהָאפעג
 / םעד טקנעדעג טָאה רעטצעל רעד .טיורקדליש ףלָאדור טכַארב
 ןוא קירוצ ןהעצ רהֶאי ַא טימ ןעוועג זיא רע יו ,רעמַאעהט ןעשידיא
 -ָאלעמ ערמערפ רַאוטרעּפער ןעגיטרַאפ ַא טימ ןעמוקעג זיא רע
 טָאה רע .ןעלָאר-טּפיױה יד טאהעג טָאה רע עכלעוו ןיא ,סעמַארד
 -אלעמ רעשיזיוצנַארפ רעטצעזרעביא ןַא טימ טנעפעעג ןָאזעס םעד
 -עיּפש ן'טימ טנעכייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה רע םגח ןוא עמַארד
 רע זַא ,ּפַאלק אזַא ןעגירקעג רעטאעהט רעיינ רעד רעבָא טָאה ,ןעל
 -עגנָא ךיז טָאה סע .ןעמוק טנעקעג טינ ךיז וצ רהעמ ןיוש סָאה
 -ייווצ רעד ףיוא עסעיּפ ןייא ןופ ךיז ןעפרַאװ ןופ הרדס ַא ןעביוה
 זיא ןָאזעס רעיינ רעד .ןעטייווצ ן'פיוא רעלעיּפש ןייא ןעטייב ,רעט
 ןעמ טָאה רעטַאעהט ןיא ןוא ןעכָאװ עכילטע ןערָאװעג טלַא םיוק
 עכלעוו ,איַאקסוועשזרָא רתסא ןוא ווָאגעינס דינֲאעל ןעמונעגניירַא
 ןיא ענהיב רעשיסור רעד טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג ןערהָאי ןענייז
 פוס םייב ייז טָאה ןעטרָאד שינערהעקרעביא יד רָאנ ,דנַאלסור
 - ןייק םעדכָאנ ןוא רעטַאעהט ןעשידיא םוצ ןעבירטעג חמחלמ רעד ןופ
 -עג ךָאו רעדעי טימ זיא רעטַאעהט רעיינ רעד ןוא .אקירעמַא
 ףוס ן'ראפ ןעכָאװ עכילטע ןוא רעגרע ןוא רעגרע ץלַא ןעגנַאנ
 ןוא רעטַאעהט םעד ןעמונעגרעביא עינַאּפמַָאק יד טָאה ןָאזעס
 | .חסּפ ףוס זיב טּפעלשרעד םיוק

 ץטימ ןעגנאנעג זיא רעטַאעהט סיײלּפ גניווריוא ןיא ךיוא
 טָאה סע סָאװ ,ןעוועג ןעטרָאד זיא עטסגרע סָאד רָאנ ,ּפָארַא רעטוּפ
 פוס רעד ןוא ,םיפתוש יד ןעשיווצ יײרעקנַאצ ַא ןעביױהעגנָא ךיז
 ןעטרָאד ןופ ןעטָארטעגסױרַא זיא ץרַאװש סירָאמ זַא ,ןעוועג זיא
 םהיא ןעבענעג ןוא רעטאעהט ןעיינ םעד ןעמונעגרעביא טָאה ןוא
  טָאה ןעטערטסיורא ס'ץרַאװש טימ .רעטַאעהט טסנוק ןעמָאנ א
 -ַאכ ןעטמיטשַאב ןייז ןערָאלרַאפ רעטַאעהט סיילּפ גניווריוא רעד
 םעד ןיא ןעטייז יילרעלַא ףיוא ןעפרָאװעג ךיז טָאה ןוא רעטקַאר
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 טרהיפעגפיוא שילַאק םַאדַאמ ןעטרָאד טָאה 1921---1922 ןָאזעס
 רהעקקירוצ ַא ןעסייהעג טעמכ טָאה סָאד ןוא ןעסעיֿפ עיינ ייווצ
 םלוע רעד םגה ןוא ,ענהיב רעשידיא רעד ֹוצ שילַאק םַאדַאמ ןופ

 רהיא טָאה ןוא שיטַאּפמיס רהעז ןעזיוועגסיורא רהיא וצ ךיז טָאה
 יז טָאה ,ןעטנעמסירָאלּפַא עסיורג טימ ןעמונעגפיוא ןוא טנעגעגַאב
 -רַאװרע טפראדעג טָאה ןעמ סָאװ ,םשור םעד טכאמעג טינ רעבָא
 ,ןעוועג ָאד זיא ןורסח רעד .ןירעלעיּפשיוש רעסיורג אזַא ןופ ןעט

 -ַאב עגידרעהירפ ערהיא טימ ןעמוקעגקירוצ זנוא ֹוצ זיא יז סָאװ

 .עטלא יד טָאה םלוע רעד ןוא רעלעיּפשיטּפיוה יד ןענעוו ןעפירנ

 ,טקרעמַאב טינ טָאה יז .ןעדייל טלָאװעג טינ םעטסיס-ןרעטש

 -עהט ןופ ןערָאװעג טפאשענּפָא ןיוש זיא םעטסיס-ןרעטש יד זַא

 | - ,רעטַא

 זיא ,רעלעיּפש עטלַא עטסגיטכיוו יד ןופ ןעדניוושרעפ ן'טימ

 סרעטַאעהט ערעיינ יד .םעטסיס-ןרעטש עצנַאג יד ןעדנואוושרעפ

 ןעגיצנייא ןייק ףיוא טינ ךיז ןעציטש עמַארד רערעסעב רעד ןופ

 םענלעצנייא ןַא ןופ תוכז ץטימ טינ ךיז ןעטלַאה ןוא רעלעיּפש

 . טגיל עמַארד רערעסעב רעד ןופ סרעטַאעהט עיינ יד ןיא .רָאיטקַא

 .רעדנוזעב רָאיטקַא ןעדעי ןופ ןוא ?במַאסנַא ן'פיוא טפארק יד

 ,ןעבָאה טינ לָאז רענייא לָאר א ראפ סָאװ ,סיוא טינ טכַאמ סע

 רעטנוא .תומלשב ןָאט טײברַא ןייז לָאז רע זַא ,טעטרַאוװרע טרעוו

 יד ױזַא יו ,טכאמעגסיוא טינ טָאה םעטסיס רעגידרעהירפ רעד

 .ןעלָאר ערעייז טימ ןערָאװעג גיטרַאפ ןענייז רעלעיּפש ערעדנַא

 גיסעמלעטימ ַא טרעדָאפעג ייז ןופ ךיז טָאה לַאפ ןעטסעב ןיא

 סע ןוא "ןרעטש , םעד ןעלקנוטרַאפ טינ ןעלָאז ייז ידכ ,ןעלעיּפש

 .טכעלש רָאג טלעיּפשעג ןעבָאה ייז זַא ,ןעוועג טינ ןורסח ןייק זיא

 סָאװ ןוא ,ןעלעיּפש ןייז ןוא ןרעטש רעד ןעוועג זיא רקיע רעד

 ,ןערָאיטקַא ערעדנַא יד ןופ ןעטָאש רעד ןעוועג זיא סע רעסערג

 -ַאמ לָאמַא ךיז טגעלפ סע זַא ןוא .טניישעג רע טָאה רעלעה ץלַא

 -עגסיורא ךיז טָאה רעלעיּפש ערעדנַא יד ןופ רעצימיא זַא ,ןעכ

 וצ טָאה רע זַא ,ױזַא לָאר ןייז ןיא ךיז טנעכייצעגסיוא ןוא טקור

 ןופ ןוא םוקילבוּפ םעד ןופ טײקמַאזקרעמפייא יד ןעניוצעג ךיז

 עג ןוא ,ןרעטש םעד ןעסָארדראפ קרַאטש סָאד טָאה ,רעקיטירק



 247 - | רעטַאעהט .ןעשידוא ןופ עטכושעג

 "עג רעקיטילָאּפ-רעטַאעהט יד ךיז ןעבָאה לַאפ ַאזַא ןיא ךילנהעוו

 "תרכ ןעבָאה ןיוש טעװ רעלעיּפש רעגיזָאד רעד זַא ,ןעקשוש ןעמונ

 .,ןערהָאי
 - ףיז ןעקשוש רעקיטילָאּפ-רעטאעהט יד זַא ,תמא זיא סע

 סָאװ םעד רעסיוא ,רעלעיּפש רעדנַא ןַא ןעוו ,ךיוא טציא ךָאנ

 סרעדנוזעב ךיז טנעכייצ ,ןרעטש א ןופ ץַאלּפ םעד טמהענרַאפ

 סָאר זא ,ןייז ךיליירג ןעק סע ןוא ,עמַארד רערעסעב רעד ןיא סיוא

 רעבָא ,ןרעטש םעד רעהירפ יװ ,ןרעטש םוקמב םעד טסירדרַאּפ

 זַא ,ַאזַא ןערָאװעג זיא סרעטַאעהט ערעסעב יד ןיא םעטסיס יד

 "ייצסיוא ךיז לָאז רע זַא ,טגנַאלרַאפ טרעוו רעלעיּפש ןעדעי ןופ

 רעד ןוא ,עסעיּפ עצנַאג יד ןעדייל ןופרעד טעװ טינ זַא ,ןענעבכ

 .סיוא ךיז ןענעכייצ עלַא ןעוו טניוועג רעטַאעהט

 טרעדָאפעג טָאה םעטסיס עיינ יד זַא ,ןהעז וצ גנירג זיא סעי

 ערעיינ יד ןיא םגה ןוא ,טציא זיב יװ ןעלעיּפש טרָאס רעדנא ןַא

 "ירפ ןעבָאה רימ סָאװ ,רעלעיּפש עגיבלעז יד ןעלעיּפש סרעטַאעהט

 -רע םוצ ןיוש ךיז טָאה ,סרעטַאעהט ערעדנַא יד ןיא ןהעזעג רעה

 ןעפַאשעג יו זיא סָאװ ,עינַאּפמָאק ַא טייבראעגסיוא ןָאזעס ןעטש

 זיא ןהעשעג ןוא .עמַארד רערעסעב רעיינ רעד ראפ ןערָאװעג

 רעד רעטנוא סָאװ ,רַאפרעד זייוולייט רָאנ ,סנ יּפ לע טינ סָאר

 עכלעזַא טנערָאפ םוצ טקורעגסױרַא ךיז ןעבָאה םעטסיס רעיינ

 ןעלעיּפש ןעשיטַאמַארדָאלעמ םעד וצ ךיז ןעבָאה סָאװ ,רעלעיּפש

 עגנוי רַאפ סָאװ רַאפרעד סנעטסיימ ןוא ןעסַאּפוצ טנעקעג טינ

 ןופ ןָאט ןעגיטכיר םעד ןעּפַאכ וצ רעווש רהעז טינ זיא רעלעיּפש

 .ימע ןב זיא רעלעיּפש עניזָאד יד ןופ רענייא ,?במַאסנַא ןַא

 רע טָאה רעטַאעהט סייֵלּפ גניווריוא ןיא ןָאזעס ןעטשרע םעד ןיוש

 יװ ,טנערָאפ םוצ ךיז ןעקורוצסױרַא טייהנעגעלעג רהעמ טאהעג

 -עהט ערעדנַא יד ןיא ָאד טלעיּפשעג טָאה רע סָאװ ,טייצ עצנַאג יד

 -ייווצ ןיא טַאהעג רע טָאה טייהנעגעלעג רהעמ ךָאנ ןוא ,סרעטַא

 -יטירק רענאקירעמא יד ,דעטַאעהט םעיינ םעד ןיא ןָאזעס ןעט

 "ניארעפ קרַאטש ךיז ןעבָאה ןערָאטקעריד רענאקירעמַא ןוא רעק

 -יוצעגוצ טָאה ימע ןב ןוא םרעטַאעהט עגיזָאד יד טימ טריסערעט

 -ערטנא רענאקירעמא ןַא ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ךיז וצ ןעג
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 -אקירעמַא רעד ףיוא ןעמונענרעביא םהיא טָאה רעכלעוו ,רָאינעּפ -

 ןעכילדניירפ ַא רהעז ןענירקעג טָאה רע םנה ןוא ,ענהיב רעני

 ,עסעיּפ יד רעבָא טָאה ,רעקיטירק רענאקירעמַא יד ןופ םינַּפ תלבק

 ןוא ,טאהעג טינ גלָאפרע ןייק ,ןעטָארטעגפױא זיא רע רעכלעוו ןיא

 רע זַא ,עגַאל עמענעגנַאמוא אזַא ןעּפַאשעג םהיא רַאפ טָאה סָאד ;
 ענהיב רענאקירעמַא רעד ףיוא .בשות סלַא ןעלהיפ טינ ךיז ןעק
 רעד ןופ ןעסירענּפָא ךיז רע טלהיפ טייצ רעגיבלעז רעד ןיא ןוא

 .ענהיב רעשידיא
 ןעטשרע ן'כָאנ ךיילג ןערָאלרעּפ עמַארד ערעסעב יד טָאה ךיוא

 ַא ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,ץַאז ניוודול רעקימָאק םעד ןָאזעס

 טָאה רע זַא ,עמַארד רעיינ רעד ןיא טנעכייצעגסיוא ױזַא רהֶאי רַאּפ
 םהיא טָאה ןעמ .,ענהיב רעד ףיוא ןיַאלּפ ןעגי'דובכב ַא ןענואוועג ךיז

 -עּפֶא טלעיּפש ןעמ ואוו ,סרעטאעהט ערעסערג יד ןיא טּפאכעגסיוא |

 ערעסעב ןעלהָאצ ןעק ןעמ ואוו ןוא סעמַארדָאלעמ ןוא סעקטער
 ןהעגרעבירַא ס'ימע ןב טימ זַא ,ןהעזעגסיוא טָאה סע .תוריכש

 יד ןיא ךיז ןעהיצרעבירא ס'ץַאז ןוא ענהיב רענאקירעמַא רעד וצ
 ,ּפַאלק ןערעווש ַא ןעגירק עמַארד עיינ יד טעװ ,סרעטַאעהט עסיורג

 -עוו ױזַא עמארד עיינ יד טָאה םעטסיס רעיינ רעד רעטנוא רעבָא/
 -ביוו עכלעזַא ןערָאלרעפ טָאה ענהיב יד סָאװ ,ןופרעד ןעטילענ גינ

 -רעמ טזָאלעג םיוק ךיז טָאה טסוילרעפ רעייז זַא ,ןעטפערק עניט
 עיינ יד זַא ,ןעגָאז וצ טניימעג טינ ןפוא םושב זיא טימרעד = ,ןעק ;
 ימע ןב יװ ,רעלעיּפש עכלעזַא ןהָא ןהענעב גנירג ךיז ןעק עמַארד

 יז ןוא ןופרעד ןערָאלרַאפ טָאה עמארד עיינ יד ;ץאז רעדָא
 .,רהיא וצ ןערהעקקירוצ ךיז ןעלעוו ייז ןעוו ,ןעניוועג לעיפ טעװ)
 ןייק ןעבעג טינ רהעמ ןעק רעלעיּפש עיינ יד ןופ רענייק רָאנ)

 -עג טרעװ עמארד עיינ יד ואוו ,רעטַאעהט םעד ּפַאלק ןערעווש
 -ערג ךס ַא ,ךס ַא ייא לכמַאסנַא ןַא ןופ חכ רעד לייוו ,טלעיּפש
 ,רעלעיּפשיוש ןיא סע ןעכלעוו ןופ יו רעס

 סיוָאמ טָאה טכיירנרעד ?כמַאסנַא ןַא ןופ חכ רעד טייוו יו

 סיילּפ גניווריוא ןיא ןָאזעס ןעטשרע ן'כָאנ ןעוו ,ןעזיוורעד ץרַאװש
 רע ןוא עינַאּפמָאק עצנאנ ןייז ןעזָאלרעפ םהיא טָאה רעטַאעהט
 -ביא ןיא סע .עינַאּפמָאק עיינ א ןעלעטשנעמַאזוצ טפרַאדענ טָאה
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 -ילקעגנעמַאזוצ רע טָאה ןָאזעס ןעטשרע ן'ראפ זַא ,ןענָאז וצ גיר

 -ַאּפ יד ןעזיועגסױרַא ךיז ןעבָאה סָאו ,ןעטפערק עכלעזַא ןעב

 -עג ןעוועג ןענייז רעלעיּפש יד .עמַארד רעיינ רעד ראפ עטסדנעס
 ןיטולחל ןעוועג טלָאװ סע זא ,ױזַא םענייא ןוא רענייא ןעבילק

 ךיז לֶאֹז סָאװ ,עינַאּפמָאק ַאזַא ךָאנ ןעלעטשוצנעמַאזוצ ךילגעממוא

 -ָאז טפראדעג רעבירעד טלָאװ ןעמ .ייז טימ ןעכיילגרַאפ ןענעק

 טזָאלרעפ טָאה עינַאּפמָאק עגיזָאד יד ןעוו זַא ,טייקרעכיז טימ ןעג

 ןעיינ םעד ןיא רעבירַא ןעצנַאנ ןיא טעמכ זיא ןוא ן'ץרַאװש
 וצ סנַאש רעטסעדנימ רעד ןעבילבעג טינ םהיא ןזיא ,רעטַאעהט

 זַא ,ךיז טהעטשרַאפ סע .עינַאּפמָאק רעטייווצ א טימ ךיז ןעטלַאה
 ן'ראפ טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה ץרַאװש סָאװ ,עינַאּפמָאק עטייווצ יד
 טינ ןפוא םושב ךיז טָאה ,רעטַאעהט ןייז ןיא ןָאזעס ןעטייווצ
 -ַאעהט ןעיינ םעד ןיא עינַאּפמָאק רעד טימ ןעכיילנרעפ טנעקעג

 רָאיטקַא רעדעי זַא ,טרעדָאפעג ךיז טָאה סע יו ױזַא רָאנ ,רעט
 ,רעטַאעהט סיילּפ גניווריוא םעד ןעטלַאהפיוא חכ ןייז טימ לָאז

 טָאה רע יװ ,לעיפ ױזַא ןָאטעג טָאה רעדעי זַא ,גונעג ןעוועג זיא
 ערעדנַא יד ןופ טײברַא יד טכאמעג עילַאק טינ טָאה ןוא טנעקעג

 -ייא עקַאט ןוא .טלעטשעג ןעדירפוצ םלוע םעד טָאה סָאד ןוא

 -קעװַא ס'ץַאז ןופ טסולרַאפ םעד טלהיפרעד ךָאנ טָאה ןעמ רעד
 -קַארַאכ רעד ןעזיוװַאב רעטַאעהט סיילּפ גניווריוא ןיא ךיז טָאה ,ןהעג
 רהֶאֹי ייווצ ןיא טָאה רעכלעוו ,דניירפנעזייוו ינומ רעקימָאק-רעט
 ןעטנָאמרעד םעד ןיא ץַאלּפ ןענגי'דובכב ַא רהעז ןעמונראפ טייצ

 ,רעטַאעהט

 רעד ןעוועג ןרעטש רעד זיא םעטסיס רעטלַא רעד רעטנוא

 -ילבעג רעטַאעהט רעד זיא ,קעװַא ןרעטש רעד זיא רעטַאעהט

 ןעטלַאה טנעקעג טינ ךיז טָאה ןוא רעדור א ןהִא ףיש ַא יװ ןעב

 א טימ ךָאנ .ןרעטש ןעטייווצ ַא ןעמונעגניירַא טָאה ןעמ ןעדייס
 ןעמ ןעוו זַא ,המלש הנומאב טביולגעג ןעמ טָאה קירוצ ןהעצ רהָאי
 ייוצ רעדָא רעטאעהט ןייא ןיא ןערעטש עֶלַא ןעמאזוצ טמהענ

 טינ ייווצ רעדָא רעטאעהט ןייא יו רהעמ ןעלעוו ,סרעטַאעהט

 ןוא ןערָאטקעריד יד טביולנענ ןעבָאה יױזַא .ןעריטסיזקע ןענעק

 .רעיינ רעד רעטנוא רעבָא .םלוע רעד טביולגעג ךיוא טָאה ױזַא
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 -עהט רעד זַא ,קנַאדעג רעד ןעלַאפנייא טינ םענייק טעװו םעטסיס
 ,ןעלעיּפש ןייז ןופ תוכז ן'טימ ךיז טלַאה רעטַא

 רעגיזָאד רעד ןופ ןעלביא עלַא טימ םעטסיס-ןרעטש רעד

 -עגרעטנוא סרעטַאעהט ערעסעב יד ןיא תוחּפה 529 זיא םעטסיס
 .ןערעיודעב וצ סָאד ךאזרוא ןייק ןעבָאה רימ ןוא ,ןעגנַאג

 ןעבָאה ענהיב רעד ףיוא ןערהָאי עטצעל יד ןעגנורעדנע יד |
 ןעמ ואוו ,סרעטַאעהט ענעי ןיא ןעזיוועגסיורא רעכילטייד רשפא ךיז

 טכאמעג ךיוא ןענייז ייז רָאנ ,עמַארד ערעסעב יד טלעיּפשעג טָאה
 .סרעטַאעהט ערעדנַא יד ןיא ןערָאװעג

 -עג טינ רעטַאעהט ןייק ןיא קירוצ רהֶאי עכילטע טימ זיב

 ,םַארגָארּפ םענעטלַאהענסיױוא ןעטמיטשַאב א ֹוצ ןערָאװשעגנ ןעוו
 ,ענהיב רעגיבלעז רעד ףיוא ןערהיפוצפיוא טכער ןעוועג זיא סע
 רעד רעטנ:א ,ןערָאיטקא עניבלעז יד טימ ,ןָאזעס ןעניבלעז םעד ןיא

 -עּפֶא עשערַאנ ַא ,עמַארדָאלעמ עגידעיירש ַא ןָאיצקעריד .רעגיבלעז
 טָאה סָאװ ,םלוע רערעטסָארּפ רעד ןוא ,עסעיּפ ערעסעב ַא ,עקטער
 טינ סיוארָאפ לָאמנייק טָאה ,סרעטאעהט עניזָאד יד טריזינָארטַאּפ
 .ןהעז וצ ןעמוקסיוא ןעטרָאד טעוו םהיא סָאװ ,ןעסיוו טנעקעג
 ערעי ,חסונ ןעגיבלעז ן'טימ ןעוועג טרימַאלקער זיא קיטש עדעי

 ןיא רעסַאפרַאפ רעדעי ןוא קרעוורעטסיימ ַא ןעוועג זיא קיטש

 ץנַאנ א ןופ רעכוזאב-רעטאעהט ַא ןוא .רעטמהיראב רעד ןעוועג
 ַא ןהעז טעװ רע יצ ,חסונ םעד ןופ ןעסיוו טנעקעג טינ טָאה רהָאי
 .עסעיּפ עשירארעטיל עטוג ַא יצ עמַארדָאלעמ עגידעיירש

 ןייז ןענירקעג רעטַאעהט רעדעי טָאה ןערּהָאי עטצעל יד ןיא

 סָאװ רעטַאעהט רעד ןוא רעטַאעהט סלּפיּפ ,םינּפ ןעטמיטשַאב

 -נַאג ןיא ןעוועג ןענייז ,ןעמָאנ ס'ניצּפיל ןענָארטעג סנעטצעל טָאה

 ןיא םַארנַארּפ רעגיזָאד רעד ןוא עמַארדָאלעמ וצ ןעבענענּפָא ןעצ

 סרעטַאעהט עסיורג ייווצ יד .ןערָאװענ ןעטלאהעגסיוא גנערטש

 סעקטערעּפָא טימ ןעבעגעגּפָא ךיז ןעבָאה וינעווע רעטייווצ ףיוא

 ַא טפאכעגניירא ןעטרָאד ןעמ טָאה טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ ןוא

 יד טאהעג עמַארד ערעסעב יד ךיוא טָאה ױזַא ןיא  .עמַארדָאלעמ

 | .סרעטַאעהט ייווצ ערהיא רהאי רֶאּפ עטצעל
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 ןַא זעשעג ךיוא ןיא עקטערעּפָא רעד ןופ קיזומ רעד ןיא
 יא ןוא ענעמונעג א ןעוועג קיזומ יד זיא ךילנהעוועג .ננורעדנע

 .ןעגיוא יד ןעסייר טינ לָאז יז זַא ,ןערָאװעג טלעטשעגנעמאזוצ ױזַא

 ןעמוקעג זיא יקסנישמור ףסוי טימ רָאנ .טייקדמערפ רהיא טימ

 ןעבָאה םעד קנַאד ַא ןוא קיזומ ענעגייא ןעפַאש וצ גנובערטש ַא

 חעפא 'ד ןיא הניננ עשידיא רהעמ טאהענ ןערהָאי עטצעל יד רימ

 2 - | .סעקטער

 :ןעבילבעג ייז ןענייז ,סָאטערביל יד וצ ךייש זיא סָאװ רָאנ
 ּטע .,סערעּפָא עשירָאטסיה יד ןופ ןעטייצ יד ןיא יוװ עניבלעז יד

 -גיירא ,קיטש עטלַא ןִַא ראפ זיא סע סָאװ ןעמהענ וצ טכער זיא

 ןעק סע .עטערעּפָא רעיינ ַא ראפ טלינ סָאד ןוא קיזומ ןעבעג

 רהעמ טינ זיא ָאטערביל יד זַא ,זיא ןופרעד קנַאדענ רעד זַא ,ןייז

 ךיז ןעמ לָאז סָאװ וצ ןוא קיזומ יד זיא רקיע רעד ןוא לפט ַא יו

 ןענידעבעל א טימ ,טלַאהניא ןעדנעסַאּפ ַא טימ ּפָאק ַא ןעהערד
 | | ? ןָאלַאיד ןעגיציוו ןִיא רָאמוה

 ןעשימָאק א ןעבָאה ןעמַארד ביוא זַא ,ךיז טהעטשרַאפ סע

 ןופ רָאנ .םזימָאק ןעבָאה יאדוא עקטערעּפָא ןַא זומ ,טנעמעלע

 ביוא ,ןענָאזרעּפ עוויטַאגענ יד 4םזימָאק רעד טהעטשאב סָאװ

 .םענעכָארבעג ןעדייר ,ןעבעל רענאקירעמַא ןופ זיא טלַאהניא רעד

 טפרַאװ ןעמ ; טינ טדער טלעוו רעד ןיא שנעמ ןייק סָאװ ,שילגנע
 ןעמ ; תוללק עטדיוט ןוא רעטרעוו-לעדיז עבָארגנ טימ רעביא ךיז
 ,הֹּפ לובנ םענעפָא ןייק טינ ביוא רעטרעוו עגיטיידייווצ טכיורב
 .טנרָאזַאב ןיוש טימרעד זיא רָאמוח ןופ ?עטרעפ יירד ןוא

 .רעטְלַא רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא ךילטנענייא סָאד יוװ ױזַא ןוא

 רעד זיא עקטערעּפָא יד זַא ,ןהעז וצ ננירנ זיא ,ערעּפָא רעשירָאטסיה

 -נוא ןעטלָאגעג קירוצ רוד ַא טימ טָאה סָאװ ,הרוחס ןימ רעניבלעז
 ףךיז טָאה קיזומ יד ,טינ רחעמ ,ערעּפָא עשירָאטסיה ןעמָאנ ן'רעט

 0 | | ,טרעדנעעג

 *רָאֿפ טינ גנורעדנע ןייק טעמכ זיא עמַארדָאלעמ רעד ןיא םגה

 .ענטעמאה ,טרעּפמולעגמוא יױזַא ןעבילבעג ןזיא יז ןוא ןעמוקעג

 רֶאּפ עטצעל יד רעבָא ךיז טָאה ,רעהירפ יו דליוו ןוא גידנעיירש

 רעד ןופ טָארקנַאב רעד ןעזייוואוצסיױרַא ךילטייד ןעביוהעגנָא רַהֶאי
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 ןוא ןעטלאהסיוא טנָאקעג טינ טָאה רעטַאעט ןיצּפיל ,עמַארדָאלעמ

 רעטַאעט סלּפיּפ ןיא ןוא .טנעה עשיא'יוג ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא רע

 טייז ַא ןָא עמַארדָאלעמ יד טּפוטשענּפֶא לָאמ עכילטע ןעמ טָאה

 ןעבָאה ייברעד ףרַאד ןעמ .סרַאפ וצ ןָא-ןעביוא םעד ןעבעגענּפָא ןוא

 ןופ ןערָאװעג טרעטייוורעד זיא ןעדאפדלָאג טייצ זַא ,ןעניז ןיא

 זיא סע .סראפ א ןעלעטש וצ טָאהעג ארומ ןעמ טָאה ,ענהיב רעד

 טינ ?יוװו םלוע רעשידיא רעד זַא ,רעטַאעט ןיא ללכ ַא טעמכ ןעוועג

 ,ןעסרַאפ יד .רעטכעלעג טימ סיואכרוד דנעווַא ןַא ןעגנערברַאפ
 ןָאהטענּפָא ךיז טָאה סע טניז ןערָאװעג טרחיפענפיוא ןענייז סָאװ

 ףיוא ןעלהעצרעביא ןעמ ןָאק ,רעטַאעט ןופ העּפשה ס'נעדאפדלָאג

 ,חצילמ ןייק טינ זיא סָאד ןוא ,רעגניפ יד

 רעד טימ לָאמש רהעז ןעטלאה טפראדעג רעבירעד טָאה סע

 יז ואוו ,רעטאעט א ןיא ןעביולרע ךיז לָאז ןעמ זַא ,עמַארדָאלעמ
 - ,סרַאפ ַא ןעלעטש וצ ,ןירעשרעה-ןיילַא יד זיא

 -סיוא גנַאל ןיוש עמַארדָאלעמ עגידנעיירש יד זיא ,ןע'תמא ןיא
 ,רעיינ רעד ןיא יַאס ןוא טלעו רעטלַא רעד ןיא יַאס ,טלעיּפשעג
 זיא ןעטרָאד ,עמַארדָאלעמ יד ןעמונרַאפ ןעצנַאנ ןיא טָאה ָאניק יד

 יד ןענייז טנעווייל ןעסיורנ ן'פיוא ןוא טנעמעלע רהיא ןיא רהעמ יז

 ןעזייו ןעמ ןָאק ןעטרָאד .טסַאּפענוצ רהעמ ןעברַאפ עטכידעג

 ,ןעטייקשירלעה עכלעזַא ,ןערהַאפענ עכלעזַא ,סעיצַאוטיס עכלעזַא

 ןייק ןופ ענהיב רעגנע רעד ףיוא ןעזייוורעד טינ ןָאק ןעמ סָאװ

 גנוטלַאהרעטנוא רעד רַאפ טסַאּפענוצ זיא זיירּפ רעד ןוא .רעטַאעט

 ךָאנ זיא עמַארדָאלעמ יד סָאװ ,סָאד ןוא .עסַאמ רעטיירב רעד ןופ

 -מוא ןַא ןעוועג זיא ,רעטַאעט ןעשידיא זיא גנַאל ױזַא ןעבילבעג

 יי .גננוניישרע עלַאמרָאנ
  *ףָאפ ןעננורעדנע ערעסערנ רעדָא ערענעלק ןענייז םורַא ױזַא ||

 רעד ךָאנ ךיז טניפעג לייוורעד רעכָא ,סרעטאעט עלַא ןיא ןעמוקעג

 ,עכָאּפע סגנַאנרעביא ןַא ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא רעטַאעט רעשידיא

 ּפָאק םעד ןעביוהפיוא קרַאטש לָאז עטערעּפָא יד זַא ,טכער זיא סע

 ןוא ,וינעווע רעטייווצ רעד ףיוא סרעטַאעט עסיורגנ ייווצ יד ןיא

 .ענהיב .עד ןופ ןעטערטּפָא ?יטש לָאז יז זַא ,טכער ךיוא זיא סע

 סרעטַאעט ייווצ ןעבָאה קירוצ לָאז עמַארדָאלעמ יד זַא ,טכער זיא סע
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 טָאה יז ואוו ,רעטַאעט רעניצנייא רעד זַא ,טכער ךיוא זיא סע ןוא

 רעדנַא ןַא טימ ןעטייברַאפ רהיא לָאז ,טלַאהנָא ?עקיטש ַא ךָאנ
 טרָאס ןייק טימ רעכיז טינ טציא זיא ןעמ ,גנוטלַאהרעטנוא טרָאס

 עמַארדָאלעמ יד טָאה ,טציא טלַאה סע גילדעוו .,גנוטלַאהרעטנוא
 ערעסעב עיינ יד טָאה ךיוא ןֹוא רעטַאעט ןייא ןערָאלרַאפ רעכיז
 ,רעטַאעט ַא ןערָאלרַאפ עמַארד

 ערעווש יד םעד ןיא טגָארט דלוש עסיורג ַא זַא ,ןייז ןָאק סע
 ןענייז רעטַאעט ןיא זַא ,טינ לעפייווצ ןייק ךיוא זיא סע רָאנ ,טייצ

 ןעטמיטשַאב רעייז ךָאנ ןעבָאה עיינ יד ןוא ןעלַאפענ רעטעג עַשלַא יד

 .ןעזיוואב טינ ּפינּפ

 סָאד ןוא גנוטכיילאב ,סעיצַארָאקעד ןיא גנונעװַאב עיינ יד

 ,ענהיב עשיריא יד טרהירעגנָא ךיוא גינעוו יו טָאה ,ןעכיילג

 עיינ יד רַאפ ?גוסמ טינ זיא ענהיב רעזנוא זַא ,זיא תמא רעד

 ַא טנעצַארּפ גיצניינ ןוא ףניפ זיא ענהיב רעזנוא לייוו ,ןעמרָאּפער

 ןייק ָאטינ זיא ָאד ןוא ,סרעטַאעט ערעסעב יד ןיא עשיטסילַאער
 -עיּפשוצרעדנַאנַאפ עיזַאטנַאפ רעייז ןעזָאל וצ רעלַאמ יד רַאפ ץַאלּפ
 -קריוו רעלַאער רעד ןָא ךיז יז טסיוטש טירט ןעדעי ףיוא .,ךיז ןעל
 עכלעזַא ןיא ןליפא ןוא .ןעבעווש טינ ןָאק עיזַאטנַאפ יד ןוא טייקכיל

 סָאװ ,"ץנַאט םיתמ , ס'שַא םולש ןוא "קובד, רעד יו ןעסעיּפ
 .טינ ךיוא זיא ,חביבס רעלַאער רעד ןופ ןעסירעגּפָא ןעוועגנ ןענייז
 .עיזַאטנַאפ ס'רעלַאמ םעד רַאפ ץַאלּפ רעגירעביא ןייק ןעבילבעג

 א רהעז זיא סעיצַארָאקעד עיינ יד ןופ געוו רעד ,סנעגירעביא
 -נַאפ רעדעי ןופ תולעּפתה ןייק ןעּפַאכ טינ ןָאק ןעמ ןוא רעגישטילג
 ַא טימ סױרַא ךיז טנייצ יז וליפא ןעוו ,עיצַארָאקעד רעשיטסַאט
 ןעלָאמ וצ ?גוסמ זיא רעלַאמ רעדעי טינ ןוא ,טייקנהעש רעדנוזַאב
 ןעגנורערָאפ ערעדנוזַאב ענייז טָאה רעטַאעט רעד .ענהיב רעד רַאפ
 ןעזעז ןעבירעד ןוא .ןענעכער טימרעד ךיז זומ רעלַאמ רעד ןוא
 ,ענהיב רעד וצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה רעלַאמ ךס ַא םגה זַא ,רימ
 סורדנייַא ןַא ןעכַאמ וצ ןעזיוורעד עכילטע עטלהעצענ רָאנ ןעבָאה
 ,רעיושוצ יד ףיוא

 ,רעדָא ,ןענעכער טינ ךיז ליוו גנוגעװַאב עיינ יד ביוא רָאנ
 ,ענהיב רעשיטסילַאער רעד טימ ןענעכער טינ ךיז ןָאק ,רעגיטכיר
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 סָאװ ,גנורעסעבסיוא עדעי גיטכיוו רהעז אקוד זנוא רַאפ רעבָא זיא

 רָאג זיב .רעטַאעט רעזנוא ןיא טכַאמעג טכיזניה רעד ןיא טרעוו

 "עג טייקמַאזקרעמפיוא גינעוו זנוא ייב ןעמ טָאה קירוצ גנַאל טינ

 ןעוועג טושּפ זיא טפָא רהעז .גנוטכיילַאב ןוא סעיצַארָאקעד טקנעש

 רעדעי רַאפ טנעידעג טָאה גנַאהרָאפ רעסיוועג ַא יו ,ןהעז וצ קזוח ַא

 יָאס טנעידענ ןעבָאה זיוה ַא ןופ ךעלטנעוו יירד ;סָאג רעכילגעמ

 לעזייה ַא רַאפ יַאס ןוא טדָאטש רעסיורג ַא ןיא גנוניואוו ַא רַאפ

 .רעטְלַא רעד ןיא יַאס ןוא טלעוו רעיינ רעד ןיא יַאס ,ףרָאד ַא ןיא
 ןעבָאה סָאװ ,ןעגנורעדליש עכלעזַא וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא

 ,דלַאװ ַא ,טפַאשדנַאל ַא ,המחה תעיקש ַא ,טכַאנ-הנבל ַא טרעדָאפעג

 ףיוא סָאד ןהעז וצ ןעצרַאה םוצ ןעגָאלשעג תושלזז ַא טושּפ טָאה

 .ענהיב רעד

 יד .גנוטכיילַאב רעד טימ ןעוועג זיא רענרע ךָאנ רשפא ןוא

 ףיוא טכיל עצנַאג סָאד ןעבעגעג ןעבָאה ךעלּפמעל-סופ עשירטקעלע

 רער ןערָאװעג טרהעקעגרעביא זיא ָאד טסייה סָאד ,ענהיב רעד

 ןופ טכיל רעייז זנוא וצ ןעקיש הנבל יד ןוא ןוז יד .םלועה רדס
 | .ןעטנוא ןופ ןעמוקעג יז זיא ענהיב רעד ףיוא ןוא ,ןעביוא

 -נעש ןעמונעג ןעמ טָאה רהָאי רֶאֹּפ עטצעל יד ןיא טשרע ןוא

 ףיוא גנוטכיײלַאב ןופ םעלבָארּפ רעד וצ טייקמאזקרעמפיוא ןעק

 -םייא ןענייז טיבעג ןעגיזָאד םעד ףיוא יו יוזא ןוא .ענהיב רעד

 ענהיב רעד ףיוא רעדנואוו ןוא םישודיח עסיורג ןערָאװעג ןָאהטעג

 רעד ןוא ןערעיודעג טינ גנַאל אמּתסמ טעװ ,םלועה תומוא יד ןופ

 לַאקירַאר טעװ ענהיב עשידיא יד ןעטכיילַאב ןופ סעצָארּפ רעצנַאנ

 | .ןערעוו טרעדנעעג

 -עג טינ טרָא ןייא ףיוא ענהיכ עשידיא יד זיא םורַא ױזַא
 םעד ןיא יַאס ,טעיבעג ןעדעי ףיוא ןוא ,טייצ עטצעל יד ןענַאטש
 -ַארָאקעד ןיא יַאס ,ןעלעיּפש ןיא יַאס ,עמַארד רעד ןופ רעטקַארַאכ
 -ק"עמ א ןעמוקעגרָאפ זיא גנוטכיילַאב ןוא גנוטַאטשסיױוא ,סעיצ

 -ענּפָא ןענייז ןעדָאטעמ עטלַא ,ןעמרָאפ עטְלַא .סערגָארּפ רעראב

 רעגיטכיר ,רערָא ,ןערָאװעג ןעפַאשעג עיינ ןוא ןערָאװעג ןעפרָאװ

 .ןערעוו ןעפַאשָעג ןיא ןעטלַאה ,טגָאזענ
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 ,ננונעווַאב עיינ יד זַא ,ןעקרעמַאב וצ יאדכ ךיוא זיא סע ןוא
 ןוא סעיצַארָאקעד ןיא יַאס ,ןעלעיּפש ןיא יַאס ,עמַארד רעד ןיא יַאס

 "ענ עגיד'הנושמ ןייק ןעמונעגנָא טינ ץעגרע טָאה ,גנוטכיילאב
 ךיא ,ןעביוא טנָאמרעד ןיוש יו .ענהיב רעזנוא ףיוא ןעטלַאטש
 ַא ןעבילבעג ךוּת ןיא ענהיב רעזנוא ןעשינערהעקרעביא עלַא ךרוד
 יױזַא לָאז םזילשער רעד זַא ,סיוא טינ טהעז סע ןוא עשיטסילַאער
 ,ענהיב רעשידיא רעד ןופ ןעדניוושראפ ךינ



 ,ראוטרעפער ןעשידיא ןיא ןעסעיּפ יד ןופ המישר

 עטנַאמרעד יד ןעוו ,טזייוו טייז רעטכער רעד ןופ םוטאד רעד

 רעד ןופ .ד רעד .לָאמ ןעטשרע םוצ ןערָאװעג טלעיּפשעג זיא עסעיּפ

 טקורדעג ןעוועג זיא עסעיּפ עטנַאמרעד יד זא ,טזייוו טייז רעקניל

 יו ױזַא .ןערָאװעג טלעיּפשענ זיא יז יצ ,טנַאקעב טינ זיא סע ןוא

 יד טרעוו ןעטקַא רעיפ ןעבָאה ןעסעיּפ עטלעיּפשעגנ עטסיימ ידי

 רעדָא רהעמ ןעבָאה סָאװ ,עכלעזא ןיא רָאנ ןעבעגעגנָא ןעטקַא להָאצ

 .רעיפ יו רענינעוו

 שטיווָאמארבא בקעי םולש
 (םירפס רכומ ילעדנעמ)

 ילעב טדָאטש עדנַאב יד רעדָא ,עסקַאט יד

 .ד .ןעטקַא 8 ,תובוט -

 ינַארַא .ד .ןעטקַא 8 ,עמארד ,ויזירּפ רעד

 .ב ןֹופ ענהיב רעד ראפ טרישז

 .1918 ןיא טרהיפעגפיוא ןוא

 ןַָאסמארבא ןאוויא
 .עמארד ,הליפת לעב רעד 1

 יפלָאדא
 .עםוטש ראפ עפוטש 7

 (רעוװַאק .ב) רעלדַא .י
 .סרַאפ ,עדנעבעלעט עטנעי 7

 םייהלעדא לאפר

 .ר .רעטקאנייא ,רישזַאסַאּפ

 "ןאברעיוא קחצי
 .רעּפָא .טסיה ,ןורמוש ןב 5

 ןופ זײרּפ רעדָא ,הנותח עדנילב יד ?

 ןירַאנ

 .גננצעזרעביא ,אלָאז ?ימע ,דניז

 .תונותח רענאקירעמא 7

 .םילשורי תב

 ןעסביא קירנעה
 .דנייפיסקלַָאפ רעד 2

 .ר .טפאשלעזענ רעד ןופ ןעציטש יד 5

 .רעטסיימיוב רעד 9

 .אראנ 2

 .רעטסייג יד 5

  .ד .רעלבאנ אדעה

 .ד .ןעכאוורע עטדיוט רימ ןעו

 .ד ,טלאהפרעמזַאר

 .ר .עטנע ערליוו יד
 .ד .ףלָאע רעניילק

 .ד .ןאמקראב ?עירבאנ ןאהַאי

 (רעלימ ,וו) ווָארדנַאסקעלַא .מ
 "םינרעמפ סָאד רעדַא עבעיל עטשרע יד 5

 .ןעסיוועג עטעט

 וועיירדנא ל
 .ץַאק .מ ןופ .זרעביא ,יאדמשא 2010

 .ורעביא .ןעבעל רעזנוא ןופ נעט יד

 .ץַאק ןופ

 .ד .טקא 1 ,סעואטאק א ,עבעילנעשנעמ

 יקס--נא .ם
 .ר .רעטקאנייא ,ןהוז ןוא רעטאפ רעד

 יקסווארטסא רעדנאסקעלַא
 .(אזארג) ַאנירעטאקק 9

 .ןאמסייוו ןופ טריטּפָאדא .םלוג רעד 1

 ןופ .טריטּפָאדא ,תסוחיס .על'הרובד 7

 .ןידרָאג

 דלעפנעסקַא לארשי
 .ד .טורקער רעשידיא רעטשרע רעד

 .ד .בייוו ןוא ןאמ

 .ד .טלעוו עטראניג יד רעדָא רצוא רעד

 | .ד .?עיּפש רשוע ןצבק

 ןייטשנרא קראמ
 .?'תיבה לעב רענליוו רעד

 .רעטקאנייא ,דעיל עניבייא סָאד

 .ןעטקא 3 ,רעטכַאט עשידיא א 4

 ײטנַאמָאר .טסיה ,חישמ רעטצעל רעד :

 .עמארד עש

 .ר .רעטעא ןייא ,תענושמ ס'בייוו ןיימ

 .ד .רעטקַא ןייא ,רעדורב ןוא רעטסעווש
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 וװעשַאביצרַפ ,מ יי

 .רייווש .ס ןופ .זרעביא ,טכוזרעפייא 4

 יקסנאשרא .ב |

 .ד .אנָליו .ןעטקא יירד ןיא .אננא

 ׁשַא םולש
 .קא 8 ,עמארד ,קלָאפ ןיימ ןופ םולח רעד 6
 .ןעטקא 8 ,המקנ ןופ טָאג 7
 .ןעטקא 2 ,םָארטש ז'טיס 7
 .ןאמסדנאל ןיימ 1
 .עמארד ,ןעביולג רעזנוא 4

 | .עמארד ,סוחי " 
 לערינש א רעדָא ?עדיימ עגילייה סָאד 6

 .עמארד ,לרעּפ
 .גָאלַארּפ ,ןעטקא 8 עמארד ,בנג עקטַאמ 7

 ירַאפ ,רעדליב 6 ,ןעטקַא 8 ,יבצ יאתבש
 .ד .לעיּפשכָאנ ןוא ?עיּפש

 .ר .רעטקאנייא ,רמת ןוא ןונמא
 .ד .רעטקאנייא ,רעטניוו םוא
 .ד .רעטקאנייא ,רענידניז רעד

 רעדאב םשרג
 .ותח סרעטנַאט רעד
 .רעלעק ןיא

 רעוואשוואב .י
 .זרעביא ,ריּפסקעש ןופ ,קאלייש

 .ורעביא ,רעליש ןופ ,עבעיל דנוא אלאבאק

 יקסניליזאב ב נ
 .עבעיל םיוא ענענושמ יד 58
 ,טריטּפָאדא ,ןעטקא 8 ,רתטא 1

 קיניוװטאב ,ב
 .עמארד ,אטאנעראפ עקלייב 3

 רעלקעב סקַאמט
 .רליבסנעבעל ,דניק טעטעו 5

 יקסראב
 .עגיניזנהאוו יד 8

 .םַארגַאּפ רעד *

 יעכ .ןעטקא 5 עמארד ,םישותי ייווצ יד 7
 ,גנטײברַא

 יקש;אקוב
 ,ןהוז אמויד ןוֿפ ,עעאד ןעילעמַאס יד 6

 - .צטזרעביפ
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 ןייטשקוב םהרבא
 ,רליבסנעבעל ,רעטעג ענעכַארבוצ יד 4

 ,טרַאּפאּפאר ,רד 5

 ,יורפ ןוא רעטומ 6

 ןָאסנראיב ,ב
 .ר .טפארק רעזנוא רענביא 0

 ןאזיב רעדנאסקעלַא
 .טריווסעטאג ןופ .זרעביא ,סקיא םַאדַאמ

 רענכיב ,ג
 .ר .טדיוט ס'ןָאטנאד

 רעדליב בקעי

 יא ,ןאמרעדוז ןאמרעה ןופ ,טאמייה יד 1899 |
 | .גנוצעזרעב

 .צעזרעביא .עטראּפָאנַאב ןַאעלַאּפַאנ
 .ןעשילגנע םעד ןופ ,דניוומרוטש רײד
 .שילגנע ןופ טצעזרעביא ,סוינישזרריוו

 עב סָאר רעדַא דלעה רעד סונגיטנא 7
 .ברַאעב .רעּפָא ,םילשורי עטעיירפ = |
 ,רעּפָא ,ןירעכאמ ןעטעראגיס יד 8

 םיובנריב ןתנ ,רד
 .רליבנעטיז ,דניז סנרעטלע יד ראפ 9

 ןויצ ןב ,רד
 ָאיווליס ןופ ןעמונעג) ידג ןיע ןופ רתסא 1

 .(ָאקילעּפ
 עשלאפ יד רעדָא עמארד ןעילימאפ א 2

 .ןעטקא 2 .ןישודיק
 .דוס רעסיורג רעד =?

 רָאטיוא ןופ ןעמָאנ רעד) .קעובצ רעד
 יז חשמ סלא ןעבעגעגנָא שלאפ זיא
 (ןאמרעב

 .זרעביא ,קלָאפ רַאּפ עגיטכיזרעפייא סָאד
 .ןעשטייד ןופ

 .עבילקילג ענערעירפוצנוא יד
 .הצילח יד

 רָאלייס רעד רעדָא רעטסוש רענירג רעד 9
 .רהאפעג ןיא

 - ןָאסנילעב .א .מ
 .ד .ןעטקא 8 ,עמארד ,הכונח סג

 ,צעורעביא ,אטאצופ .ח .מ ןופ ,הלחת םירשיל

 גרובמיל סיוא ןאמרעב
 .ףסוי תריפכפ 2



 ןייטשנרעב .ש
 ,ןאטַאר א טימ עידעמַאק א ,האנ לד עצחאי 'ר

 .ןעטסא 8 -

 ;.ןאמקרעב . ש
 ".ד .הצולח יד הסדה

 :  ןוַארב רעטלאוו
 .טייװסעטָאנ -ןופ .ורעביא ,יורפ עדעי 1

 ..ַאיר ב |
  .סרוג דשזודעמעד 3

 - רעבָאלטַאג רעב םהרבא
 ייקנאב .טכַאנ ןייא ןיא תוּפוח ייווצ רעדָא ךוטלעד רעד 2 וי יו ט

 רעדא ,וקירעקוק יד עמינ עבינ =
 ןעשיוצ - יי

 .םקירד סקימ טקיא

 - בעילטַאג
 טל" יב .אנעלעה ןוא סוילוי

 טרווֿפעטַאג 'ירנעה |
 .ורעביא .זיומ יד ןוא בייפ רעד 9
 ,ןאזיב רעדנאסקעלא .ןופ סקע םאדאמ 0

 .זרעביא
 ,יורפ עדעי 1

 ןעכילצעזעג ן'פיוא 3
 .זרעביא ,רעלייוו

 וי .דרמלמ רעד 1918
 .59 .ןופ ,סינרעטסניפ רעד ןיא טכיפ * 

 .זרעביא ,יַאטסלַאט
 .ורעביא ,דלוש ןיימ *

 - רעטַאנ םלעהליוו ךירדעירפ
 .ד .יתשו עצלַָאטש יד 7

 גרעבדלָאג מ :
 .גנוצעזרעביא ,ריפ גנינעק 8

 ,גנוצעזרעביא ,לאפיסרַאפ 4

 .רדַאלעמ ,דלישטַאר ןאראב 4

 הטריווסעמאג , ה ןוא .מ גרעבדלָאג
 .ןכדש רעד 7

 : ןעדאפדלָאג םהרבא
 .עיסָאפ עמהומ יד

 ןעטורקער יד

 .לעקינייא ן'טימ עבאב

 יד עיסאווד רעדַא עגירטניא יד

 .ןירעכאמ

 "רעגנוח טע ןַאזנצבק רעדא רעטכַאט ענזירפאפ

 .ןאט

 .זרעּביא- ,זוארב רעטלאוו ןופ

 רראיאב ןופ געװ

 "עקטָאי ל5

 ,רעלעט ענעיילעצראּפ - רעיפ =

 ווא ןעטקא 4 ןיא דליכסנעבעל ,איריביס 1891

 ןמושר |

 ,קירדנעמש
 יִתייא (יץלַאה לעטניב, ךיוא) רעסאוו זָאלג א

 י | .רעטקא
 י .ןעטקא : ,רענרעה טימ ןאמ א
 .טקא 1 ןיא ליװעדַאו ,רעטאק רעד
 .ןעטקא 4 ,הפכ עמוטש יד
 (?ליװעדַאװ) דאלעבעווש יד
 | -  .עטלוררעפ ייווצ יד

 -,ֿפיוועדאוו
 | .ליװעדַאװ ,?עגעיּפש רעד
 .ליװעדַאװ ,עביוט ייווצ
 .רעטדיוט רענידעבעל רעד
 'ו .קאזָאק עלערניירב
 ("אינודלַאק, ךדיוא) ןירעכאמ ףושכ

 | .ןאריט
 ףמאק רעד

 ר .םזיטַאנַאפ ןוא גנודליב

 (?) רָאטקָאד רעד
 . רעקיטש עטנעכערעגסיוא ןעביוא עֶלַא יד)
 ןעשיוצ ןערָאװעג טרהיפעגפיוא ןענייז
 | .1878 ןא 6

 רעשיקרעט שיסור רעדָא קישטַארדַאּפ רעד
 | .געירק

 ,דלישהטָאר
 ,סלימעל ינַאק ערייב יד רעדָא קיטאנאפ רעד
 /  .זָאלב סורדוט
 אדאסאמלא רָאטקָאד
 .תימלוש 1880
 .אבכוכ רב 58

 רערַא ןאמלעזָאי יבר
 .שרושחא 7

 .קסחצי תרקע
 .ועטייצ ס'חישמ 1

 1 י ן .רענניל רעד

 .יבכמה הדוהי
 | ןרעפַאלַא ןוא תידֹוהי
 ןולמ עטנהעצ סָאד רעדָא דומחת אל

 .רשוי ?ינמי

 ("ןדע ןג ןוא ,םינהיג דיוא)

 .רעסערפנעשנעפ רעד 9

 | .ימע וב 8

 /  ןידרָאג כקעי

 ,גַאלַארּפ
 "לעװ ייווצ) טסילאיצַאס רעסיורג רעד 9

 | .גאלארפ א טימ !עטקא 4 (ןעט
 'ו .ריל גינעק רעשידיא רעד *



 רעטַאעהט ןעשידיא ךופ עטכושעג

 ינעװע ןָאסידעמ ןיא דרָאמ רעד אה

1 

: 

0: 

, 

14 
 . .םָארנַאּפ רעד

 .,חכג רעשידיא רעד

 .שרח סנרַּפ רעד

 .אירול רעדירב עשיווטיל יד |
 | .ללֹוכח בר .רעד
 ,ועיבַארַא ןיא ןעדיא יד ןוא דמחמ

 .ןענעצס 11 ,ןעטקא 9 .רעּפָא .טסיה
 .אקירעמא ןיא דיא רעשיפור

 .טּפאשנעפיו ןופ רעריטרַאמפ יעלילַאג

 עזַָאי ריאפ ןוא דיא רעצראווש רעד
 .שטיווַאמ

 .עטארד ,טָאג רענעדלַאג רעד בהוה לנע
 יארד ,ןעליוּפ ןופ ץאש רעד רעדָא אדיא

 טטוק עטכישעג יד) ןעטקא 5 ןיא עמ/
 ןעבעל גרעב סלעװייט ן'פיוא רַאפ

 .(ווָאקארק
 .גנוצעזרעביא ,רעצרַאּפלירג ןופ ,אעדעמ 106
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 ןאטַאלרַאש על'המלש .

 .דרַאט ןוא עבעיל ,לאטיּפַאק
 .ןעצנירּפ יירד יד
 .רעּפָא עשיטסאטנאפ ,גינעק רעדכיוו רעד

 .(גנוריטּפָאדַא)
 "א רעד ןופ טעטייבראעב ,רפוש ?וק

 ."ינאנרעג ארעּפָא רעשינעילַאט

 .-ֿפעטס ןופ טצעזרעביא ,סטרעוורַאפ

 .עמארד סקאינ
 סיקסוארטסא ךָאננ תסחוימ על'הרובד

 אנ אדעיב אד ךעירנ
 .(טָאיװ
 .גנוצעזרעביא ,םכחה  ןתנ
 ילכ רעד קיציא נילעז רעדָא עלעזייר

 "אבאק סרעליש ןופ .טּפָאדא) רמז
 .(עבעיל דנוא אל

 ינירּפ עדליו יד רעדָא דנעגוי סאעדעמ
 .גנאזעג טימ עמארד א ,ןיסעצ

 עלערימ רעדָא ריל ןינינעק עשידיא יד
 .ןעטקא 4 ןיא רליבסנעבעפ ,תרפא

 ..םופיירד ןאטיּפאק
 (?) ןיסעצנירפ עדליוו יד
 רעכוטסאפ עטכעלש יד

 .טעטייבראעב ,אברימ
 -"רעגרעביא סָאד רעדַא ררושמ ?'דוד

 .עמארד עשילאקיזומ ,דעיֿפ ענעפ |
 "סקלָאפ עלאקַָאל ,אטעהג עשידיא יד

 ײשז עינ ַאוואק

 ןָאטקא ןופ

 ןופ רעדניק :סליוװוגנַאז ךָאֹננ קיטש
 .(עהטעג רעד

 יד ןוא םירפ ענהעש יד 100
 ן
 ו

' 
| 

 .(םיזראה קמע) רעּפָא .טפיה

 ,עטגיניײּפעג
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 ישטַאּפ יד עינַאר רעדַָא העובש יד 0
 ןַאמרהופ, ס'נַאמטּפיוה ךָאנ) ,עקרַאט
 .("לעשנעה

 .ןאנ רעד /*
 .(אנוה רָאטקיװ ךָאנ) רזממ רעד 1

/ 

 ,אטאנָאס רעציירק 1902
4 

4 

41 

 יד 08

6 

/, 

 יד 1804

/ 

 .אקירעמא
 ,אמארד

 .רעדליב 7 ,ןעטקא 4 ,תעדה ץע רעד

 יַאבעד םלאחטנעזאמ) עפאפפיטש יד
 .(האר

 .גנוטייבראעב ,טולב סענעגייא

 -אראק ןופ עיסאה רעדָא הסותי

 | .עמארד ,ץארקעשט

 .טצעזרעניא ,יקרָאג ןופ ,ענאשטסעימ

 .עמארר ,טייהראוו יד

 .עמארר עשילאקיזומ ,םיתשלּפ

 ,טדנרעב אזָאר רעדָא ענערָאלרעפ יד

 .גנוצעזרעביא ,ןאמטּפיוה ןופ

 ירעביא ,ןאמטפיוה ןופ ,גנאנפיואנענוז

 .גנוצעז

 "עג טימ דליבסנעבעל ,החּפשמה תרהט

 .ועטקא 8 ןיא גנאז

 רענעגנואוצעג רעדא רֹוד רעיײנ רעד

 יטָאג .2 ןופ טצעזרעביא ,ךודיש

 .ןידרָאג .י ןופ טעטייבראעב ,בעיל

 .עמארד ,טפארק ע'תמא יד

 ַארּפ ןוא ןעטקא 4 ,רעטנאקעבנוא רעד 5

 ח

 .גָאל

 ןיא עסארד עשיריטאס ,טָאג ןוא גינעק

 "ייצ עשירָאטסיה עלא ןופ ןעטקא 5

 .ןעט
 "סגיפ) ,דנאלסור ןיא שינרעטסניפ יד

 "א ,יֵַאטסלָאט ןופ (טכאמ ערעט

 .זרעב

 ינא ןא ןופ שנעמ א רעדָא ,ףרוטמ רעד
 ' .עמארד ,טלעוו רעד

 .עמארד ,היובא ןב עשילא 6
 א

11 

 יד ףיוא 7

8 

 ,ןעיצילאג תולג 8
1 

1 

 "ראג .מ ןופ ןוז רעד ןופ רעדניק יד

 .גנוצעזרעביא ,יק

 .עמארד עשיטנַאמַאר ,רעדמערפ רעד

 ,ןעטסא 4 ןיא עמארד ,גרעב

 .גָאליּפע ןוא גָאלַארּפ

 .עמארד ,םייח א ןהָא

 .עמארד

 .קיטשסקלַאפ ,אקירעמא ןיא תעגושמ יד |

 ,אנאקירעמא איטנעמעד

 .רלעג ךָאנ ןיזנהאוו

 רעד רעדַא

 .עירעמָאק ,אשראוו ןופ עמהומ יד 0
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 יקסוועשטניוו ןוא ןידרָאג
 .סנ ףותב סנ רעדָא ארַאנ 4

 ןירָאג .ב
 .ל'תיבה לעב רענליוו רעד 8

 .אזָאניּפש ךורב 2

 ןופ סריטּפָארַא) נָאט א ףיוא ןאראב א 2

 .(ואַאי ןוא קולש סנאמטכיוה

 יקרָאג םיסקַאמ
 .ןידרָאג ןופ .זרעביא ,ענַאשטפסעימ 98

 ןופ .זרעביא ,ןוז רעד ןופ רעדניק 6

 .ןידרָאג

 .דייווש .ם ןופ .זרעביא ,דנורגבא ן'פיוא 7

 טענסיגנ מ

 .רעצרעה ענעכארבעג רעדָא עלעדנייש 1
 .תחנ רעשיריא רעד 382
 .עמארד ,סרוקיּפא רעד 6
 .דליבסנעבעל ,ףכ תעיקת רעד 8
 .רלעג 4

 לעבעג םוחנ

 .ןעשילגנע ןופ ןעמונעג ,גינעק עעז רעד 8
 'כ ןופ רענעט רעדָא ץראה עשידיא 4

 ,ירדנ
 : ,עטקישרעפ יד 7
 .לאנוטרַאּפ ןיא ןַאיצולַאװער יד 0

 .יבר ןוא גינעק *"
 ,.אטח רעד 1

 .רעדניק רענאקירעמא *
 .תיבה לעב רעד "

 .בנג אקירעמא " 
 שוראשז סרעילַאט ןופ) ץראה ס'יורפ א " 

 .(ןיצנאד

 .שֵאיַאל טושאק 2

 .רעטכַאט ס'בר םעד
 .לעדיימ ןעסאנ סָאד
 .רעילַאּפָארטסא לעשרעה
 .סובמולַאק
 .טגיװש יורפ א ןעוו
 / .ןעיורפ ענהעש

 יא רעד רעדַא ,תורצ סעמאמ עטַאט 4
 יא ,עמארדַאלעמ ,טאדלָאס רעשיד
 יספעשאמַאהט .ב ןופ טייבראעגרעב

 .יק ,
 | .רעדליב 8 ,ןעטקא 4 ,רפוש ?וק 1

 אווד, ס'אקנעּפַאטַאּפ) תומשנ עטפיוקרעפ 2
 | ,("אינעלאָקאַּפ

 המישר

 .רעטכַאט סטנעדיזערּפ םעד ֹּמ
 .דליבסנעבעל ,ערה רצי רעד
 .רעגידערּפ לארָאמ יד
 .םיבנג טדָאטש יד

 .םולח סלעדיימ ַא 1
 ףיוא ןעבעל סָאד רעדָא רענעמ עדנילב *

 .וינעווע דנַאקעס
 .רהָאי 16 ךָאנ *
 .תחנ סעמאמ יד 5
 .עמארד ,המקנ סלעדיימ א 6

 .עמארדָאלעמ ,ןעסיוועג ענייר * 
 .עידעמָאק ,יורפ יבייב יד *
 .עמארדָאלעמ ,ןָאיניּפֶא קילבַאּפ 7

 עהטעג גנַאגפלָאװ ןַאהָאי
 .ןירבאק .ל ןופ .זרעביא ,טסואפ
 .ןילאמרעה ןופ :זרעביא ,טנַאמגע
 .ועטבעילרעפ א ןופ תענושמ יד
 .עטטעוו יד
 .ןעגניכילרעב ןַאפ ץטענ
 .אגיוואלק
 .לארענעג רעגריב רעד
 .עטנערעגפיוא יד

 יַָאשרעגנ
 יראמשטערק יד אילא רעדָא דלאוו זיא 1

 ס'יקסנישזאּפס ןופ טריטּפָאדא) עק
 .("ַאקײדַארַאשש

 רענדארג לארשי
 ןופ .ןרעביא .סודנובאגאוו סויצאּפמאֿלפ 8

 | .וע'שנעמור
 .ןעטקַא 8 ,רַאנ לעטייפ ןופ דיל 6

 לָארג זלראשט
 .גנוגידייהטרעפ רהיא 4

 .רוס רעכילקערש רהיא

 עדָאד זנַאפלא

 .זרעביא ,ַאפַאפ 0
 .ןרעביא ,םיפתוש ייווצ יד 4

 יקצילַאד .מ מ
 .עמארד .הטרח יד 7

 {אסבָאקיישזד בָאקיישזד
 .האל ןוא ?חּר

 בם

 מס

 .ןירעלטעב יד

 .טאדלאס על'הָשיפ
 יזעפאלקשירעגענ יד



 רעטַאעהט ןעשידיא ןופ עטכושעג

 ןַאסבָאקיישזד
 'וצ יד רעדָא ןַאיצולַאװער עשיזיוצנארפ יד

 .עיליטסאב רעד ןופ גנורעטש

 ןָאסבָאקיישזד ,רד
 : .עבעיל עגיביא 2

 ןָאסבָאקיישוד בָאקיישזד
 .ןעפאלקש עדנעשרעה 1

 אמויד רעדנַאסקעלא
 "וב ןופ .זרעביא ,עמאדנעילעמאק יד 6

 .יקסנאק

 װָאמיד ּפיסָא
 .ןעטקא 8 ,עמארד ,לארשי עמש 7
 8 ,עמארד ,רערעדנאו רעגיבייא רעד 8

 .גָאלָארּפ טימ ןעטקא
 קא 4 עמארד ,ןתח רענעגנודעג רעד 4

 .גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ טימ ןעט
 .רעטקאנייא ,קינשזראטאק רעד

 .עמארד ,המחלמ יד *?
 .רעקלעפ ןעשיווצ 5
 .טסיײגטדַאטש רעד 6
 .ןעמאלפ ןיא טלעוו יד 7

 ווָאנארד ,נ
 .רעטקא ןייא ,לָאטיּפש ןיא רענ'ענושמ רעד
 .רעטקא ןייא .רעדרעמ-טסבלעז רעד

 םלֲאה א
 .ץאק .מ ןֹופ .זרעביא ,רובג רעד 0

 ןרעּפלַאה ןתנוהי
 .ד .אשראוו .רעטקא ןייא ,ןהוז ןוא רעטופ
 .ד .ןעטקא 8 ,עמארד .עלעדנייש

 ןאמטּפיוה דראהרעג
 .ןידרָאנ ןופ .זרעביא ,טדנרעב אזָאר 4
 | ..גנאגפיואנענוז 4
 יסיולק ןופ עסינמייהעג יד רעדַא ,אגלע 7

 .ןילאמרעה ןופ .זרעביא .רעט |
 .רעבעוו יד 1907
 .ןעשנעמ עמאזנייא|

 שטיוורוח השמ
 טינש םעד ךָאנ) לאכמ ליצעג ,רעזייל רזוע

 .("ןעטורקער, טנעדאפדלָאג) ןופ
 .לעצימ-ףָאלש ס'איבנה והילא
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 ("5עזניא עטסיוװ , ךיוא) רשוע רענעמוקעגבָא
 .לענניא עשיליוּפ סָאד
 ענזירּפאק, סנעדאפדלָאג ךָאנ) ןישעו יד

 .("רעטכַאט
 .ראלסע אסיט
 שצעזרעביא) ,ואקצונ ןופ ,אטסאקא לאירוא

 .(ןעמייר ןיא
 .(שטייד ןופ) ףָאלש רעטפיוקרעפ רעד
 ..(ןיסַאר דַאנ) והילתע
 | .רעריזוה רעד

 ןוא איילעמערפ, יבצ יתבש ןופ ןעמונעג)
 | .("ןיזטכייל

 .רגה סלקנא

 (?ישי ןב דוד) דוד תיב
 .הסדה

 ץראה םע

 | .איבנה והיעשי
 .אקירעמא ןיא רעטעפ רעד
 .סובמולָאק
 .ןַאטננישאוו
 .ל'דמלמ עשיליוּפ סָאד
 .ןדקומ רעדנאסקעלא
 .ּפאק רעטדיוט רעד
 .שריה ןַאראב רעד
 .דלישטָאר ןַאראב
 .רעטייברא ןוא סָאב
 .אקירעמא ןופ רעגָאװש רעד
 .סמרָאװ ןופ ןעדוי יד
 .לעצרעה .רד
 ,אנאיראמ

 :ןערָאגנוא ןיא ראלפע אסיס 7
 ןוא ןעטקא 2  ,גנורעוושרעפ יד 1

 .רעדליב 5
 12 ןוא ןעטקא 4 ,סעצארּפ רעד 2

 .רעדליב
 ,לארשי עמש רעדָא לארשי ןוא הדוהי 1887

 .ןעטקא 4 ,לענאבראבא ףעזאי ןד = * .ןעטקא 4 ןיא רעּפָא עשירָאטסיה
 ,םארייב םעבראק רעדָא דמחמ ןאטלוס 8

 .רעדליב 9 ,ןעטקא 9
 טאדלאס ,רעניבאר רעדָא ימענ ןוא ימע 9

 .טסיליהינ ןוא
 ריש סיוא עבעיק רעדָא דלמה המלש ײ

 טימ ,רעדליב 14 ,ןעטקא 8. ,םירישה
 + .גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ

 .סדיוואד עפרַאה יד
 .ןירענייניצ יד = ?
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1895 

4 

 ה

 וניבא םהרבא

 ירזוכ רעד -

 יד רעדַא הנשח שאר םיא םשה שודק

 יַאלעמ עשירָאטסיה ,ןיּרעגָאזרהאוו

 'ו .ןעטקא 8 ןיא עמארד

 .רעטייברא ןוא ןעטסילאטיּפַאק

 ןוא רענַאילימ רעד רעדָא איבנה והילא

 5 .רעּפַא עשיטסָאטנאפ ,רעלטעב

 .גָאלַארּפ ןוא ןעטקא

 .רעּפֶא .טסיה ,רובנה ןושמש

 .דליבטייצ ,ןאטסנאשזר ?ובמ רעד -

 ןופ רעגלַאּפכָאנ רעד רעדָא ישי ןב דוד
 .ןעטקַא 8 ,רעּפָא .טסיה ,?ואש

 ןיא לאינד רעדָא לבב דלמ רצנדכובנ
 .רעּפָא .טסיה ,בורגנעבייל

 רענערָאלרעּפ רעד רעדָא הוח ןוא םדא

 .ןדעדזג
 .דליבטייצ ,דעטסמָאה ןופ ןעדלעה יד

 .הכלמה ארדנאסקעלא רעדָא ןהכ תב

 ןופ ץנירּפ רעד רעדָא ילילגה הדוהי
 יי .םחל תיב

 .עבעילרעטומ
 רעד סויליזאב רעזייק רעדָא םשרג ונבר

 .רעטייװצ
 .ט ןופ טעטייבראעב ,אטסירק עטנאמ

 ./ .שטיוורוה
 סענירעהטאק ןיא טײצכַאה עניטולב יד

 .ועטייצ

 .ןעטייצ עטכעלש ןופ תונברק יד

 "או ךרֹוד עזייר יד רעדָא איכנה הנוי

 יביב שיטסַאטנאפ ,רעייפ ןוא רעס
 .ןעטקא 4 ןיא רעּפָא עשיל

 .דליבטייצ ,סירעה ל?יילראק
 4 ,ועװייא דלאק ןיא

 .סענעצס 8 ,ןעטקא
 יד רעדָא

 .זאקוואק
 הכולמ עשידיא

 ןיאה

 .אניב ןיא ןעדיא יד רעדָא השמ ינב 1
 ןופ גינעק רעשידיא רעד רעדָא הכרב:

 18 םעד) טכאנ ןייא ףיוא ןעליוּפ
 - .(18587 טסוניוא ןעט

 .דליבסנעבעל ,אטאנראב  יינראב
 מינע ןיא םבמר רעד רעדָא הרות רתֹכ

 .ןעט
 .דליבטייצ ,ירעברעב ירעמ

 "נעדלעה םאעצאמ לארענעג רעדַא אבוק 7
 .ןעטקא 4 ןיא דליבטייצ ,זעטאהט

 .דליבטייצ ,ןינעקוב .רד

 ןוא יַבֹר רַעד רעדָא עֶבעַיל לארַשי ץרא 1

 המישר

 .דליבשנעבעל ,רַאצ רעד
 רוד רעגידניז רעד רעדַא הבית ס'חנ

 רעּפא עשירָאטפיה שילביב ,?ובמח
 .רעדליב 12 ,ןעטקא 4 ןיא

 ןעסקאווענסיוא רעדָא המשנ עשידיא א
 סעשירָאטסיה בלאה .רעטסיולק ןיא
 .ןעטקא 4 ןיא דליבסנעבעל

 יול ןוא ןועמש רעדָא וניבא בקעי תיב
 ,םיחא

 .דליבטייצ ,קיײדנַאלק ןיא ןעבעל סָאד
 .קַאנ .סרמ ןוא ןרָאהט
 יסאטנאפ ,עשרה םעלב רעדָא ראות תפי

 .ןעטקא 8 ןיא רעּפָא עשיט
 ,וחירי ןופ לַאּפ רעד רעדָא ןונ ןב עשוהי 8

 .ערעּפָא עשירָאטסיה
 .ןעטקא 4 ,תונברק עשינאּפש יד *
 ןופ עזיר יד רעדָא ךדלסה והיקזחי *

 4 ןיא רעּמָא עשירָאטסיה ,זאקוואק
 .זעטקַא

 עסינמייהעג רעדַא סופיירד ןאטיפאק *
 .רעדליב 17 ,ןעטקא 4 ,זיראּפ ןופ

 "טאפ רעדָא ָאנאיטנאס ןופ ןעדלעה יד 9

 .רליבטייצ ,עבעיל ןוא סומזיטָאיר
 -"לקילנ רעד רעדָא ןירוג ןב ןומידקנ / *

/ 

 תובא תוכז 0

1 

 .ךוטסאּפ רעכ
 ירעפ לָאמ ןעטייווצ םוצ רעדָא סופיירד

 .גירלושנוא ךָאד ןוא טלייהטרוא
 .רעּפָא .טסיה ,םישנ תמכח

 רענידערּפ ,בר רעדָא
 .ערעּפָא סנעבעק ,חלג

 .ףָאזָאליפ רענ'ענושמ רעד

 ןוא

 .רעבעװ םיתלט יד רעדָא עקניזומ יד 1901

 יד 1002

 יַארַא ןופ ץנירּפ רעד רעדָא רודה זב

 "עג סָאװטע "דלמה והיקזחי;) ןעיב
 .(טרעדנע

 .רעּפַא .טסיה ,םיאנת ייווצ

 יד רעדָא לובמ רעייפ רעד

 .דליבטייצ ,רעיּפ טנעס

 .רעּפַא עשילביב ,ושע ןוא בנקעי

 ןיא ןעדיא

 .רעֿפָא .טסיה שילבינ ,,דלמה ןב ײ

 גנאועגנ ,טנעריוערּפ ןעשזדאל רעד "

 .עמארדי

 ןוא עסייו יד רעדַא לארשי ינב יד 4

 שש

 תרשע ענערָאלרעּפ יד) ןעדיא עצראווש
 / .רעּפַא עשירָאטסיה (םיטּפשה

 תילש רעד ןאּפאי רעדָא הלּפמ טפאצאק
 .,ךליבטייצ ,טָאג ןופ

 ,רליבטַײצ ,ווענעשעק וברוח



 רעטַאעהט ןעשידיא ןופ עטכישעג

 | ןאמרעייה ןאמרעה
 : גיבייו .טסא 1 ,דליבסנעבעל ,(רושחא) רוי רעגיבייא
 ,ןעטקא 9 ןיא עמארר ,אטעהנ

 .ץרּפ ?"י ןופ

 ןייבשריה ץרפ
 ןופ ןעבענענסיור; ,ןעמארד עטלעמאזעג

 ןיא ןענייארעפ עשיטאמארד עשירארעטיל יד
 .קרָאי וינ ,1916 ,אקירעמא
 ,ןעלדנאמ טימ סעקנישזַאר :דנאב רעטשרע

 -ירטש רַאּפ א ,לעװש ן'םיוא ;עילידיא
 ;עכורעװאז א ;עילידיא ,עלעבעב ;ןעכ
 על א :עילידיא ,יוט רעד טלאפ סע ןעוו
 .ןעטקא 4 עמארד ,ןעבעל א ראַּפ ןעב

 םעד :עמשטערק עטסופ יד :דנאב רעטייווצ

 טצעורעגיא

 . ירָאװרעּפ א ;ןעטקא 8 ,רעטכעט ס'דימש
 .לעקניו ןעפ

 םייב ;ןעטקא 2 ,רעטצעל רעד :דנאב רעטירד
 -ַארפ ,ףכ תעיקת רעד ;ןעטקא 9 ,גערב
 ןופ דניק סָאד ;רעדליב ףניפ ןוא גאל
 .טלעו רעד

 יד ;הלבנ ;ןעטקא 8 ,הוחה :דנאב רעטרעיפ
 ,טכאנ ןוא גָאט ןעשיװצ ;ןעשקא 8 ,דרע |

 .ןעטקא 2 ,געוודייש ן'פיוא ;ןעטקא 8
 על סָאד ואו ;ּפַארַא גראב :דנַאב רעטפניפ

 8 ,ךיט טײז רענעי ףיוא ;טהעגרעפ ןעב
 .ןעטקא 9 ,רעדלעפ ענירג ;ןעטקא

 .ר .ןעטקא יירר ,טנעגילעטניא רעד
 ,ד .עטנהָאנ ןוא עטייוו

 ןילאמרעה ,ד ,מ
 ,ריּפסקעש ןופ ,ראזעצ סוילוי 1805

 .גנוטייב

 .טייבראעב ,ריּפסקעש ןופ טעבקאמ .
 -ענ רעדָא רבדמ רעד ןופ דניק סָאד 9

 ,עבעיל ערליוו ןופ ץענ ןיא ןעננאפ

 יראעב

 .ןעטקא 8 |
 ןעויא טכערב טיונ רעדַא ,עלעגיופ .

 .נַאלַָארּפ ןוא ןעטקא 4 ,עידעגַארט
 ץפייא רעדָא רעלבמענ רעשיריא רעד 0

 : . .עבעיל ןופ חבומ
 .רֶלָאנ ןוא עבעיל רעדָא קאזדלעג רעד
 "אידאלנ רעשידיא רעד רעדַא סופעזַאי

 ןאמַאר ס'ילאוואק ןאי ןופ) רַאט 4
 .(סוקאטראּפפ

 .צעורעביא ,ריפסקעש ןופ סונאקאיראק

6 

: 

 ץנירפ רעדָא ,ןעיליזארב ןיא ןעדיא יד 1
 .ערעּפָא .טסיח ,אנירדאר

 .עמארד ,עדנאש ןופ ןיורק יד 2
 (גרעמדנירטס ןופ) עטאט רעד 4
 .ורעביא ,ןאמָאר יטענער ןופ ,השנמ 06
 יסיולק ןופ עסינטייהעג יד רעדָא אנלע 7

 : / .גנוצעזרעביא ,רעט

 + ץרעה ףסוי
 ד .דנעגוט עטנהַאלעב יד רעדַא רתסא 8

 לצרעה רָאדָאעהט
 .אטעהג עיינ יד 2

 ןאמלחאוו ,ל ,י
 / ר ,ויוה עדנענערב סָאד
 ר ,םיאנומשח עטצעל

 קאנידלאוו .ש
 -.ר .ןעטקא ףניפ .עמארד .ראטקָאד .רעטנאקעב

 / . ףלָאװ ןועמש
 ןוא ןעטקא 4 ,רליבסנעבעל ,טייצ יד 5

 .גָאלַארּפ

 .ןָאזפלָאװ ןרהאי
 -עגועילימַאפ ,איילעממערפ דנוא
 -סערֿב ,וענוצפיוא יירד ןיא עדלעמ
 םוצ טרהיפענפיוא .ֹונ קת ,יול

 יםיוא רעד רעטנוא ל?ָאמ ןעטשרע

 ,1917 ןיא ןירָאג .ב ןוֿפ טכיז

 ןאמטקאוו
 וי .ר .שטיװַאלעסַאי קערעב

 ׁשטיווערדיוו ,מ
 .עמארד ,טפא 1 ,ןעלהאוו יד ןוצ ריאמ עשטיא

 .ר .טקא 1 ,ענימג עשירוי יד

 = ךאנרעיוא ןוא דלעפניזיוו

 ןיזטכייל

 .טָאנ וצ קירוצ 6

 רעטייוו א
 .ד .עסעיּפ עשיטאמארד ,גָאטראפ
 .ר ןעטקא 8 ןיא עמארד ,רעייפ ןיא
 .ד .עמארד .רעמוטש רעד

 דלייוו רַאקסָא
 .ורעביא ,טסא ןייא ןיא עידענארט ,עמאלאס

 .ןיטנע--ןיסמורפ
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 - רעלייוו דרַאיַאב)
 ןופ .זרעביא .געװ ןעכילצעזעג ן'םיוא 38

 .טריװסעטָאג

 טַאלבנייװ לארשי
 יוא רעטאפ ,רעֶרַָא .רעילַאּפַאטאז !מחנ 1

 .ןהוז

 להָאווסייו מי
 .ד .רעטקאנייא ,רעלעק ןיא

 ןַאמסייוו סנעבור
 .  .המקנ יז 1
 ןוא םירצמ תאיצי רעדַא ונבר השמ 7

 רעּפָא עשירַאטסיה ,ףוס םי תעירק

 .גָאליּפע טימ ןעטקא 5 ןיא

 .ענעגושמ עטכאמעג יד *
 תבהא, ןופ טריזיטאמארד) רמתו ןונמא 8

 .("ןויצ

 ןופ קירוצ .רעדַא ,הרש 1
 ןופ טריטּפָאדא) |

 .("יעט

 יּפָאדַא) ,רע'מינּפ ייוװצ טימ שנעמ ַא *
 -יִל יא ַאװטסרַאװַאק; ןופ .טריט
 .("ווָאב

 ןופ ןאמפיוק רעד קאלייש 4
 .ןאמסייוו ןופ .בראעב :

 רעשיקרעט שיסור רעד רעדָא אציניטאפ 1506
 .ןאמסייוו ןופ טצעזרעביא ,געירק |

 ןייא ךָאד בייוו ןוא ןאמ רעדָא םלוג רעד 1

 .גניס גניס

 "עיד אקװַארָאװײ

 .גידענעוו

 ןופ טריטּפָאדַא) ,עידעמַאק ,בייל
 : 0 .(ס'יקסווארטסא
 "עב ,ןידיא ענהעש יד רעדַא איאראז 98

 .טעטייברא

 - גרעבנעמייוו ,מ .א
 .ד .הֹואָת ןוא האנק
 - .רעּפסאק

 יקסנעליוו
 ןעשטייד ןופ ןעמונעג) עקרעטסוש יד ירעפ

 | .(עהוש ראפ 98 סראפ

 יקסוועשטניוו םיראמ
 .טקא 1 ,הציחמ יד 7

 יקסווָאמאיליוו .מ
 .ד .רעטקאניי ֹא .סנעטַאּב

 המישר

 ידרעוו עּפעסויג
 יוַאג ןופ .זרעביא (ינַאנרע) רפוש לוק 7

 .ןיד

 סיחאז ,ד
 .ד .רענרעד ןעשיווצ ןעזַאר

 ָאלָאז לימע
 ,הנותח עדנילב יד

 .ןיקאר אזערעט

 ווָאראטאלאז ללה
 + .רעדניק ערהיא

 יקסוועראטאלאז קחצי
 ,ריטנולַאװו רעשידיא רעד 7
 הבישי רעדַא רעריטראמ רעשידיא רעד 9

 .רוחב = |
 .ןגנמ עלע'םהרבא ?' 
 .ָאזַאז עשידיא יד * 
 "יה ןוא ןעדיא רעדָא קינ'ובילכ רעד 0

 .ןעקאדאמ
 .עמאמ יד 1

 .צעורעביא ,ןיבעק ס'םעס לעקנַא
 'א ןוֿפ גנורראמרע יד רעדַא סלעב יד

 / .בראעב ,ןעדיא ןעשיליוּפ
 .בראעב ,רעטפלע רעד יאול = *

 ;עלעטערש סָאד רעדָא דניק-סקילג סָאד
 .ורעביא ,טָאקסעמ ןופ |
 .שרקמה תיב ןיא םרח רעד 2

 .ורעביא ,רובנה ןושמש = '*
 יי .רמז ילכ * 
 .תדמושמ יד "
 .ינאמאר יבאפ = "
 רעדָא ,דרע רעד רעטנוא שרדמה תיב רעד 98

 "עב ,ןירעגניזנעסארטש עשידיא יד
 ,ברא

 .חדב רעד "?
 .עלעדַא ײ

 .לבח ןוא ןיק רענרעדַאמ רעד .*
 .עידענאָרט עשיטנאמַאר ,תמא רעד = *?
 | .אנינעראק אנא עשידיא יד 4

 .שדוק תבש * 
 .,רליבסנעבעל ,רג רעד 7

 .ןעקילג רענאקירעמא =?
 .יזננשא על'אבא }||
 ..הנותחה .עליטש = +
 .ןאמ סעמאמ רעד 8

 : * ,רנאלסור ןיא ןאיצולַאװער יד - 5

 ..ךאברעיוא ןופ .זרעביא

 ראפ 7



 רעטַאעהט ןעשידיא ןופ עטכישעג

 ,ןַָאט ירעה 8
 .ןעפאלקש עסייוו יד 9
 .בייוו עטייווצ סָאד 0

 .ןירעדניז יד = *

 .ןעטרַאק = *
 .רניז םנרעטלע יד ראפ רעדַא רעדניק 1

 ..עבעיל עטפיוקרעפ ="
 .הנוגנע יד * 
 .רעטלע רעד ףיוא 2

 .ערנאש ןוא עבעיל ,דלעג = *
 .טפאשנעדייל * 
 .עידעטַאק ,ךילרהע יז *
 .עמאמ ענירג יי

 .עכילקילננוא יד *
 .עלעפעש ןוא ףֶלָאו "*

 ,(!הוז רעניצנייא רעד 1018
 .עמארדָאלעמ ,סדנאמייד

 .ןָאיצאנ ןיימ רעדָא ןהָאפ עשידיא יד = *
 .טסריופ סידייל

 .טרעדנוה רעיפ עשידיא יד *
 .,םִאה טיופ םִאה *

 .עטערעּפָא ,ןיצ תב * 
 .דנאה ענרעזייא יד 4

 .רעדניק עטשודעמעדעג = *
 .םימותי עגידעבעל יד * 

 .עמארדַאלעמ

 .אקירעמא ןיא רעריטראמ רעשידיא רעד 8

 ןופ ?עסילש רעד *

 .עמארד
 .עבעיל ןופ זײרּפ רעד = "
 .טביל עטיור סָאד 6

 .רעדניק ןופ קנאד א ײ

 .טכאמ סלעוװיײיט םעד *
 .עידעמַאק ,ןערב יזוס *
 .טלענייטש ענעדלַאנ סָאד = *
 .טבעיל לעדיימ א ןעו 7

 .יורפ יד ןוא ביול רעד "
 .טנעריוערּפ רענאקירעמא רעד = *
 .גניר הנותח רעד "
 .טכילפ ןוא עבעיל "

 ווָאקמאלאז ןָאעל

 עידעמַָאק ,טבציק

 .עמארדָא?ומ טשירָאטסיה ,רובנה ןֹושמש 1

 .ןעמוגטג טעשוויס ,רודאכורט ןמלז 2

 ליװגנַאז לארשי
 ,אטעהנג רעד ןופ רעדניז 4

 .ןירבאק

 ,ודראס ןופ ַארָאדַָאעפ 1898 ןופ .זרעביא
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 .רערָאנש ןופ גינעק רעד 5
 .טָאנ ןופ רעייפ סָאד

 אקמלָאּפאז אלעירבאג
 .כעילטַאנ ןופ .זרעביא ,ּפַאקצראווש

 ןַאמרעדוז ןַאמרעה
 .(ַאדגַאמ) .טאמייה
 .ערהע יד
 .טכַאלש גנילרעטעמש

 "ענג טרהיפעגפיוא ןענייז ןעמארד 8 יד
 .ןערהָאי רעניצנייג יד ןיא ןערָאװ

 "ירד ןופ טרהיפעגפיוא ,?עקניװ ןיא קילנ סָאד
 .ןעטנַאטעכ

 .רעייפ סינַאהַאי

 טרעפייז השמ
 .רעּפָא .טסיה ,תיאנומשחה םירפ 0
 ' .רעסַאלש רעד 0

 ,קינװָאקלַאּפ רעשידיא רעד * 
 .רעּפָא עשינלַאּפ

 .ינש תיב ןברוח רעדַא סוטיט 1
 ,לארשי רמוש 9

 .ףיוה ןעשיסור ןופ סינמייהעג
 .ןויצ תביש = *

 .ןערערט יירד יד
 יקצָאטַאּפ ףארנ רעדַא קדצ רג * 
 .רלאוו ןיא דניק סָאד / "

 הכלפ

 שירָאטסיה

 .לארשי ירובנג 38
 יוא טכאל קרָאי וינ רעדָא הדיחי תב יד * 

 .טנייוו
 .ורעביא ,רעליש ןופ רעביור יד * 
 | / .גנוטייבראעב ,טעלמאה = "
 וֿט" ס'רעליש ןופ) .סנה לעב ריאמ בר "

 .("טַאדנַאר
 ןעריא יד רעדָא ,ףלָאדור ץנירּפנַארק 4

 .ףיירטסע ןיא
 ,טראוטס עירא

 ,גנוטייבראעב ,רעליש ןֹופ סָאלראק ןַאד *

 .ןעטקא 4 ,יבלירט עשידיא יד 59

 = טי .רעטכעו טכאנ רעד ײ

 -ענַאיצַאזנעס ,ןעטסינַאלַאק עשידיא יד 6

 ןעשינאקירעמא ןופ .עטערעּפָא על

 .טסאפרעפ ?אניגירַא ,ןעבעל
 | .עװקסָאמ תולג = *

 .טצעזרעביא
 .יורפ א ןופ המקנ יד רעדַא עבעיל עיירפ 0
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 .רענָאיצולָאװער רעד רעדָא הדוהי טבש 1
 .רעּפָא עשיירַאטסיה

 רעד ןיא ןעדיא יד רעדָא ונבר השמ 4
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 .תפומ רעשלאפ רעד

 - רעילָאמ |
 ,רפמג ןיימ/ ,דלאוועג 1900

 ,הנוגע יד

1 

 .{ .טירקַאּפיה רעד

 .ד .סעקטעקָאק יד

 רַאנלָאמ ץנארפ
 ,לעוװייט רעד 8

 סרענַאמ ילטרַאח ןהַאשזד
 .מ ןופ .ורעביא ,רָאד טסקענ סואַאה יד 2

 ,ץראווש

 ןַאסַאּפָאמ עד וינ
 .ד .ןעטקא 3 ,עידעמָאק .טאזומ

 .ד .ןעטקא 2 ,עידעמַָאק ןעילימַאפ ַא

 רעירָאמ ,א
 .טרעפייז ןופ טריטּפָאדַא ,יבלירט עשידיא יד

 שטיװָאקראמ ףעזָאי
 .זאקואק ןופ ןעדיא יד רעדַא אמילופ 2

 םסקרַאמ ףלָאדור
 .השמ רעטעפ

 ,המותי עדנילב יד 9

 .ןעטקא

 .רעיִאק רענאקירעמא

 ןוא ?עגנע רעדַא רעטסעוװש  ייווצ

 ,לעפייט = -

 .אקירעמא ןיא םייח

 .אנַָאדאמירּפ יד

 .רהאפעג ןיא םותי רעד

 -טפיוה רעד רעדָא פמערט ירעיונ רעד

 .רעפערט

 .ןירעדיינש יד

 ,קרָאי וינ ןיא ןערָאלרעפ רעדָא עלערעפ 6

 | .רעדליב ןהעצ
 .ּפמערט רעדָא דלעג

 שטיװָאקשַאמ סקאמ
 ןוא רעטסעווש רעדָא ראלַאד ןָאילימ א 9

 .הלכ ןתח רעדורב

 טאקשומ ,א ,ה
 .ד .ןעטקא 5 ,ןרח ןיא ןבל ייב בקעי

 חזמ ,י
 .ד טקא 4 ,עידעמַאק ,יורפ עגיטכיזרעפייא יד

 לעזיימ ןאמייה
 ןיטסימאגיב יד רעדָא ןאמ ס'בייוו ןיימ

 :עמַארד עידֶעַמאק

 8 ןיא קיטשסקלַאפ

/ 
 "דעד

 יד 0

41 
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 ןוא ןעטקא 4 עמארד ,קיטלָאש עלעקנאי 8
 .גָאלָארּפ

 .עמארד .רוטַאנ רעד ןעגעג ײ

 שטיווַארעיימ .ד
 .עטערעּפָא עשילביב ,תור ןוא זעוב 66

 רעברעיימ .;
 ירוה ןופ .זרעביא  ,טײצכַאהטולב
 | .שטיוו

 ןָאזרעיימ ,ל .מ
 .ד .ןעבעל ןופ רעמאה רעד
 .ד .סרַאפ א .הרומעו םודפ

 ךלימ בקעי
 .ורעביא .ןעטקא 8 ,עמארר ,רעבעוװ יד 7

 רעלימ 'ל
 .רענעידנעצעג יד 9
 : .ןילראק אזיל 8
 .רסמ רעד 4

 ןָאטלימ ,ל ןוא ,י
 .ד .ןעטקא 4 ,עמארד ,סָאַאכ רעד

 אברימ וואמקא
 ןופ טריטּפָאדא ,רעכוטסאּפ עטכעלש יד 9

 .ןידרָאג

 .ד .לאטיּפאק ןֹוא טייברַא

 .ד .רעטקאנייא ,בנג רעד

 .ד .ןעטקא 5 עמארד ,ענעלעדאמ ןוא ןאשז

 .ד .טפעשעג ויא טפעשעג

 קנילרעמעמ .מ

 ןופ .זרעביא (ַאנַאװ ַאנַאמ) ןידלעה יד 8
 .ןיקייז

 .ד .טסאג רענעטעבעגנוא

 .ד .לעניופ רעיולב

 .ד .ענעקנורטרעד

 .ד .עדנאזילעמ ןוא סאעלעפ

 אקסעמ סַאדַא
 .ןעטסינַאלַאק עשידיא יד 1

 .דלַאװו ןיא דניק סָאד 8

 ןופ טריטּפָאדַא) .לעדיימ ירָאטקעפ סָאד 7

 .(טכַאלש גנילרעטעמש

 יד 4

 .רעד רעדֶא םילשורי ןופ רעטכַאמ יד 8
 , .ןאריט רעשימיור

 המישר

 ןוא לעמיה ןעשיוװצ רעדָא םיתמה תיחת 1807
 .קיטשיסקלַאפ ,דרע
 .םולח ס'הלכ רעד 3

 .רובכ רעשידיא רעד

 וָאמואַאנ
 .ורעביא ,וועשאביצרא ןופ ,טכוורעפייא 4

 גרעבמַאנ ד ה
 .החמשמ יד 2

 ודרַאפ ןעירָאטקיװ
 טצעזרעביא .רעטשרע רעד ןַאעלַאּפאנ 0

 .וװוָאנרעשט ןופ
 .טרעפייז ןופ .זרעביא ,ארָאדָאעפ 58

 וָאמס רעשטיב טעירעה
 .ןיבעק סמַאט לעקנָא 7

 גרעבדנירטס טסוגיוא
 .עטַאט רעד 4

 .ד .ריּפמאוו

 .ד .ץנַאטנעטיוט

 .ר .עבעילרעטומ

 .ד .טיוט ן'ראפ

 .ד .עילוי ןיליירפ

 .ד .ןעדארעמאק

 .ד .ערעקרַאטש

 לעגיס םאיליוו
 .דליבסנעבעל ,דניז עגיבייא 7

 .ךליבסנעבעל .רעטריקסאמ רעד * 

 אווליס ןעמראק
 ןוֿפ .זרָעביא ,יורפ עטרעיומעגנייא יד 2

 | .וקסערעל

 רענניס ּפיליפ

 .בננ עקרעב 7

 ןאמרעּפוק ןוא ןילדע וו
 ינרעב ירְנעֶה ןופ טריטּפָאדַא) דיא רעד 1918

 .(סנייטש

 רעגנימע המלש .רד
 העטקא 8 ,האווצ עשלאפ יד רעדָא עלעקרעפ

 .1828 ןעבירשעג

 ןיוועל ,ז ןוא ןימנע לאוי
 .דליבסנעבעל ,ןעבעל ןופ לוש יד 7



 רעטַאעהט ןעשידיא-ןופ עטכושעג

 םולש םכילע
 טעשוויפ ןעניבלעז ןופ סואק ןאמאלאס 1908 ; 

 .םכח המלש סָאװ

 גרעבלעפע ,ה
 ,יתשלּפה תילג רעדָא עטסיוו רעד ןיא דיוואְּד

 5 ,עטערעּפָא .טסיה
 -יופ סלא רעטכַאט עשידוי יד רעדָא עק'רתפא

 5 ,עמארד .טסיה ,ןיגינעק עשיל ---/ !}
 .רעדליב 9 ,ןעטקא

 .עמארד ,ןברק רעד
 .ליװעדָאװ ,זכדש רעד

 ןייטשּפע .מ
 ערעלַאכ א רעדָא סרוקיּפא רענעסימשענ רעד

 :.רעטאעהט א .עקווָאנארוד ןיא
 1879 ,אשראוו ןיא .טסורדעג .לעיּפש

 ךילרהע
 ,הכלמה אנליה רעדָא קלָאפ ןופ דניק סָאד 2

 .רעּפָא .טסיה
 .קיטשסקלַאפ ,רעדניק ענירג יד 1904

 .ךילרע ,מ |
 .ד .טקא 1 ,דליב םארנַאּפ ,טסנעיד יד

 ירעגאשע
 .ןירבאק ןופ .זרעביא ,ןברק רעד 0

 יילאּפ ןאהָאי
 יןךָאמרע יד ןוא ןעטסיליהינ עשיסור יד 9

 .ראצ ןעשיסור ןופ גנוד |
 .ןָאטסנַאשזד ל?ובמ רעד 0

 .ףלָארור ץנירּפנַארק |

 יקסניּפ דוד |
 .ןעטקא 2 ןיא עמארד ,רעטומ יד 1904

 .דרליבסנעבעל ,דעימש רעד לעקנאי 1909 |
 .עמארד ,יבצ עילימאפ יד 0
 .עידעמַאק ,רצוא רעד 1

 .טָאג ןיז טימ רעדעי 2
 ,ןעיורפ יד ןוא ירבאנ 6

 .רעדליב
 .דיא רעגיביײיא

 .ןעטקא 8 עמארד ,לעטפעש ק?יזייא
 .ד .חישמ רעמוטש
 .ד .רעדמערפ רעד

 .ד .רענייטש .גרעב- |
 .ד .טסא 1 ,ענעסעגרעפ סקילג

 4 ,ןעטקא 3

 . .פיב 12 .טקא
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 .ר .ןענהַאֿפ רעגעיז טיפ

 רעמומלרעּפ .ש
 ?ןעביולג ?עדיײמ א ףראד 7

 .ןיקייז ןוא רעטומלרעּפ
 . .דוס ם'הלכ רעד 06

 יקצולירּפ אלוא
 .ד .עמארד ,השורי יד
 ,ד .רעטקאנייא ,רָאיטקא רעד

 .ד .עמארד .ענעי ןופ ענייא

 ץרּפ ביל קחצי |
 ןופ עיצקַאדער עטשרע) ,ןויסנ רעד 8

 .("טייק ענעדלַאג
 .רעטקאנייא ,רעטסעװש יד = *

 ,רעטקאנייא ,ךלמ א ןעװעג ןיא לָאמא
 | .(1910 .ר)

 .ןעטקא 8 ,טקעטש עלעדיפ ןיא סָאװ
 .(1910 .ד)

 ןעילימאפ עשידיסח א ,טייק ענעדלָאג יד
 ןעטקא 2 ,זרעפ ןעסייוו ןיא עמארד
 | .(1910 .ד)

 םולח א) טייק רעד ףיוא שילַאַּפ ןיא
 יַאֹּפ עשיטאמארד ,(קינזיולק א ןופ
 ןעטקא 8 ,זרעפ ןעסייו טימ ,עמע
 | .(1910 .ד)

 ךאז א ,קראמ ןעטלא ן'פיוא טכאנייב
 (טריציפיזרעפ) ,ןעטקא רעיפ ןיא
 .(1910 .ד)

 .רעטקאנייא ,הרובק רעד דָאנ 4
 .ר .רעטקאנייא .יז ןוא רע
 .ר .רעטקאנייא .זעגרַאמהירפ  ַא
 .ד .רעטקאנייא .רעינַאּפמאש
 | .ד .רעטקאנייא .טנערב'ס
 -.ד .רעטקאנייא .רעדניק ןעגעוו

 יקסוועשיכישּפ ,ם
 .ד .ןעטקא 8 ,עמארד ,קילג סָאד

 .יינש 7

 .ד .רעטקאנייא .טסעג יד

 שטיװָאקלַאפ שירעב לאוי
 .גנוטייבראעב ,ןיצק רעד ?עמייח בר
 .גנוטייבראעב ,ןירעגניז יד ע'לחר

 רעלדיפ
 / .ןירעדרעמ יד
 .עירעלאוואק עניטסול יד
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 סלייפ ןילקנערפ
 .אמרָאנ 7

 ןַאמנייפ דנומניז
 .טַאדלַאס רעשידיא רעד 08

 .עלעשנעמ עטיור סָאד *
 ייוצ רעדַא יורפ יד 0

 ,סיעכהל
 .טג רעד

 .רלענ 1

 .הללק סרעטָאפ םעד

 סניסעצנירּפ רעד רעדָא ליחה רובנ רעד 6

 ףיוא תונותח

 .רדנ

 טייהנהעש יד רעדָא סניבר םעד עלעריצ 7

 .ָאקארק ןופ

 א רעדַא נינעק עציו רעשידיא רעד 8

 עשירָאטסיה ,ןדע ןג ןיא טכאנ

 .ערעּפָא

 .ןעטארקָאטסירא ענידלעטדעטשניילק יד *

 .רעדליב 6 ,ןעטקא 4 ,רעדניק ןעסאג יד * 

 .אקארָאמ ןיא ןעדיא יד 9

 .ןעבָארגעב גידעבעל רעדָא רעמוטש רעד * 

 .הרש עמאמ יד רעדָא 887 רעמונ 9
 ערעּפָא .סיה ,םילשורי ןופ ?אניטכַאנ יד *

 .רעדליב 12 ,ןעטקא 4 ןיא

 .ועבעל ענעכַארבוצ סָאד 4
 .ןעטייצ ס'יקצעיבַאס ןיא דיא רעד |

 סּפיליּפ ףלָאדא
 ..גארּפ ןופ ללוכה בר רעד 4
 .ֿמָאק עשילאקיזומ ,ןאמירעסַארג רעד 8

 ? ןטסנהָאװו או ,ַאמלַא 2

 ןיימשלעקניפ
 .עוורעה ןופ טסואאפ 87

 ,ןאמ ןייק דנוא ןעכדעמ והעצ

 .(שטייד ןופ ןעמונעג)

 .ןירעגניזנעפסארטש יד

 .טראביולב

 סיקמורפ ז
 .ר .עידעמַאק ,עבעיל עיירט

 רעזנוצ .א
  .ר .ףסוי תריכמ 1874

 רעקוצ .ה שרעה
 .1876 גרעבמעל ,לעיּפש שרושחא

 .טקאנייז

 ,רוטַאנ 1900

 המישר

 ר ע לע צ
 ןופ .זרעביא ,רעלדנעה לעגיופ רעד 8

 .אקסעפ

 רופצ .בי

 .ד .תולג ןיא הניכש יד

 - ןירבאק ןָאעל
 ןופ עילימאפ עטרעטשוצ יד רעדָא אנימ 9

 .ןואט ןאד
 .עמארד אטעהנ דייס טסיא יד 9

 עינַאס רעדַא ,היח ןוא שנעמ
 ' .ייװדַארב טסיא ןופ

 .עמארד סנעבעל ,ןברק רעד *
 .ןעטייק ענעסירוצ * 
 עשיטסילאער ,חע ןנ רענערַאלרעפ רעד 2

 .עמארד
 .גנוצעזרעביא ,טסואאפ 98

 | .טסָארט רעד ןוא טָאנ ="
 רעשידיא רעדַא טנאקיזומ רעדנילב רעד "

 .עידעגארט ,אלעהטא

 א רעד רעדַא רעטסעווש ייווצ יד 4

 ,הטיוס רעד ןופ

 ,ליווגנאז ןופ אטעהג רעד ןופ רעדנק *

 .זרעביא
 - באקיישזר רעדָא ןעקילג רענאקירעמא 35

 .עמארד עלאקָאל ,גרעבמולב
 (יאערװעי) דנאלסור ןיא ןעדיא

 .טצעזרעביא ,וָאקאירישט ןופ
 .עמארד עלאקַאל ,בייוו ןייז 06

 .עמארד ,דיא רעסיורג רעד * 
 .עמארד ,עבעיל ןופ טכאמ יד 7
 .עבעילנעיורפ רעדא ? גידלוש זיא רעו 9

 .עמארד ,ןיּפש יד *
 .רליבסנעבעל ,ןעבעל ןופ םרוטש רעד 0

 .עמארד עידעמַאק ,לובמ רענעדלַאג רעד " 
 יא ,יטסלָאט ןופ ,תמ רעגידעבעל רעד 1

 .גנוצעזרעב
 .םיאנוש 2

 .עידעמָאק ,סימַארּפ וװוָא שטירב 3
 .שנעמ רוטַאנ רעד רעדַא עליוב לעקנאי * 

 .ףושכ רעד 4

 עיל ענילייה רעדָא גנונפַאה ס'לארשי 5
 .דליבסנעבעל ,עב

 לערי

 יד /

 .עידעמַאק ,ענירָאדטסקענ יד 6

 2 .יירד רעמפונ ריהס ײ

 .עידעטָאק ,רעבייו סראטקָאד םעד 7
 .עמארד ,קלָאפ ןייז וצ קירוצ *



 רעטַאעהט ןעשידוא ןופ עטכושע-

 ןירבאק אנילָאּפ
 .עמארד ,יורפ א ןופ עידעגארט יד 8

 שטיווָאנאמלאק
 .לארטנַאק טרובעג 6

 ? גירלוש יורפ יד זיא 7

 +.עמאמ א ןופ הטרעוו יד ײ

 סומלאק ךירלוא
 י'ראנינ א ןוא תירב םינטלעז א ןופ עטכישיג

 יראוו ,1882 .ד) ,עידעמַאק ,הנותח עט
 .(אש

 .ד .רענַאיסימַאק

 ןפמאק דלָאּפָאעל
 .ןןעטסא 8 ,עמארד ,םרוטש ן'ראפ

 יקסנימאק רעדנאסקעלַא
 .עטארד ,תומשנ ענעסירוצ יד

 יָאק ,עוייר רעד ףיוא ןערָאיטקא עשידיא 0
 .ןעטקא 8 עידעמ
 .עמארד ,עטעשזדנַאלברעֿפ יד

 ןהָאזנעלענעצאק קחצי
 .עידעמָאק ,טקא 1 ,םירוחב
 .עידעמַאק ,טקא 1 ,טנעדאקעד

 .ןעטקא 2 ,עמארוד ,ןערוטאקיראק

 ןעגיובנעלענעצאק .א

 .ד .ןעטקא 8 ,עמארד ,עבעיל ןוא טפארק

 ןעגיובנעלענעצאק יישר
 .יססטאיּפָאלינג ץנירּפ טעלמאה
 | / .י"שר
 - .ןנחלא
 .דניק ענערָאלרעּפ סָאד
 / .תירוהי
 .וצבק רענייפ רעד
 / .ןתמו אשמ ענהעש א

 .טריטּפָאדא .טכַאנ ערעטסניפ יד 9
 .עמארד ,טָאכיק ןָאד רעשידיא רעד 0

 ןופ טריטּפָאדא ,הלנע ?עב הילדנ = *?
 .לעשנעה ןאמרהופ סנאמטּפיוה

 / .םלַאה .א ןופ ,רֹובג רעד ="
 .סיַאטסלָאט ןופ ,םיתמחה תיחת 8
 .תורבדה תרשע יד רעדָא ףלא ןא טימ אל 1
 עכילקערש יד רעדָא םיטּפשמ סטָאנ 06

 ,העובש
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 זויס ,ןאיבורנ ענימ רעדָא דלוש סעמעוו 58
 .טרעגניפ .א ןופ טעשז

 .ורעביא ,ןירעכאמ ןעטעראניס יד אקמיפ 1010
 .ורעביא ,ועיערדנא ןופ יאדמשא ײ

 -ערדנא ןופ ,ןעבעל רעזנוא ןופ געט יד ײ

 .גנוצעזרעביא וועי
 ,ןעסביא קירנעה ןופ ,רעטסיימיוב רעד ײ

 .גנוצעזרעביא

 4 ,גנוריזיטאמארד ,אטאנאפ רעציירק 2

 .גָאליּפע ןוא נָאלַָארּפ טימ ןעטקא

 (ןעמונעג טעשדויס) עמארד ,לארשי בר 83
 .עמארד ?ןעלהעצרעד יורפ א ףראד 14

 .תולנ ןיא = *

 מילבנרָאק ,ז
 .עמארדיעידעמַאק ,קילג ע'תמא סָאד 4
 .עמארד ,רעדניק ןופ תורצ 7
 .עמארד עשיטנַאמָאר ,רעגיט רעד 1
 .רעדניק עטעשזדנַאלברעפ יד 52

 .עמארד ,דניז עטשרע רהיא =?
 דנע טָאב, ןופ ןעמונעג) עטכער עכיילג "

 .("ראפ רייּפ

 .עקטסידנוב יד ײ

 דיעל סעשיטנאמַאד ,דעיל עכילטעג סָאד 3
 .רליבפנעב

 .ןערערט סרעילַאטפ םעד ײ

 .עמארד ,רעדניק ערעזנוא ײ

 .עידעמָאק ,ןואט ןואד ןוא ןוטאּפָא 116

 ווָאליּפראק מ
 .ד עמארד ,נעט םרוטש יד ןיא

 ןַאמסוק ןַאעל
 .עמארד ,שנעמ רעניניזטכייל רעד 4

 .עמארד ,טייהיירפ וצ געװו רעד 1816

 ןיילק זלרַאשט
 ,זיומ יד ןוא בייפ רעד 9

 ,טריווװפעטָאג

 רעפאהגנילק .ד
 .ר .טקא 1 ,טכאמ עשילפייט יד

 רעלסעק ףעזָאי |
 ןופ ,דניז עדמערפ ראפ רעדָא גידלוש 4

 .ורעביא ,סאפ דראכיר

 רעמערק ,י ,ח
 .ד .ןעטקא 5 עמארד ,עידעגארט עשידיא א

 ןופ .זרעביא



 תי

 יקסניוואר- םענאדאב אדיא .רד
 .קיירטס רעדיינש רעד 2

 .יורפ עיינ יד 4

 .דלעפנעזַָאר םירָאמ
 ןַאיגילער רעדָא ?ודנ ןהכ רעטצעל רעד 1806

 .עבעיל ןוא

 ןאמָאר יטענאר
 . ,י .ןילאמרעה ןופ .זרעביא ,השנמ 6

 ווָאקאר םוחננ
 .ןַאדנַאל ןיא רענירג רעד
 -  .סרצ רג רעדו

 .לאנוטרַאּפ תורזנ |
 .ןָאדנַאק ןיא קיירטס רעד
 .סופיירד ןאטיּפאק
 / .ָאלַאז לימע

 ןיא עמארדַאלעמ ,רנאלסור ןעדליוו זיא 1902
 .ןעטקא 5

 עשידיא רעדָא הרות רפס םייב העובש יד 8
 .טעילושזד ןוא אעמָאר

 ' .ןלטב רעד "
 .וויצ זיא הכולמ עשיריא עיינ יד *
 /ןופ רישזַאסַאּפ א רעדָא דיומ ענירג יד 4

 .וענעשעק

 .רָאייטקא רענירג רעד "* 
 ,עידעמָאק עלאקָאל ,רוחב רענירג רעד 5

 ןופ .בראעב ,ווָאקאר ןופ טעשזויס
 .יקספעשאמַאהט

 / .ֿלעדיײמ ספרַאד סָאד *
 .עידעמַאק ,ןרעטשנעגרַָאמ רעד 7

 .עלעקרעס = *
 .עמארד ,דאלמ א שנעמ א 0

 .לעביײוװ ענירג סאד " 
 .עמארד ,עט'בנג יד 1
 .ןיורק עשידיא יד 9

 .רעטסגנעג רעד * 
 .,אקירעמא ןיא עשטנאהח 32

 .הכולמ עשידיא יד = *
 ןופ) תויח ןוא ןעשנעמ ײ

 - .טריזיֿלַאקַאל -
 .טסימאניב רעד ="
 ,לארשי ןופ המשנ יד *
 .קילג עלעסיבא = "ה

 .עידעמַאק

 (שטיוועקשוי

 יד 1908 -

 תמישר

 .עירעמאק ,רנעלייא ינוק ןיא עצנירּפש
 .ןעדייל עליטש = *
 .ענורטס ענעסירוצ *
 .קילג עלעסיבא רעדָא ןעשיטילַאּפ רעד :

 .עטארדַאלעמ
 ,ּפַארטנאליפ רעד * 
 .רניירפ * 
 .םוחר לא *
 .עירעמַאק ,הכולמט עשרעבייוו יד 4
 .סאה ןוא עבעיק 1815

 .עמאמ א ןהָא "ר
 .ראלַאד רעטצעל ןייז ײ

 .עטארד ,טכורפ ענעטָאברעּפ 1016

 .קרָאי וינ ,ַאלעה
 ?יז ויא רעװ ײ

 ,דליבטייצ ,דנאלסור ןיא עיצולַאװער יד 1005

 ,הנתמ סטָאג 6

 .אקירעמא ןיא ײ

 .ועבעל ןופ סנעטַאש יד 1917 |

 רָאש לעשנא ןוא וװוַָאראר ;נ
 .עבעיל ןופ רעיל סָאד ,םירישה ריש 1911

 רעלימ ןוא וװָאקאר
 .תולכ המחלמ עשידיא 6

 לעניס ןוא ווָאקאר
 .עמארד ,ןעבעל א ראפ ןעבעל א 06

 שטיווָאנאמלאק .ןוא ווָאקאר
 4 עמארד ,ןעבעל יופ ?ענעיּפש רעד 5

 .גָאליּפע ןוא גָאלַארּפ  ,ןעטקא

 ךאבייר ןאמרעה
 ,טריװסעטָאג ןופ .זרעביא ,דמושמ רעד 0

 ןיזייר םהרבא
 .רד .טסיה ,ןישטלוט ןופ .גנורעגאלעב

 יקסנימ .מ ןופ גָאלַארּפ ןוא ןעטקא 5
 ("רעדירב עטוג, ךיוא) קאשזדיּפ רעד 4

 - | . .ֿפיװעדַָאװ
 .עידעמַאק ,עיציטעּפער

 .הנותח א ךיוא 7
 .רעטכַאט סנכרש םעד *"
 .ךאלדיימ .יירד יד 5

 ןיימשנעצייר :
 .ןיקוויר ןופ ,זרעביא ,לעיירט ןא|



 רעטַאעהט ןעשידיא ןופ עטכישעג

 רעטכיר השמ

 .םשרג ונברד םרח 7
 /  .םופיירד 8
 .("עלעבייט , ךיוא) סחוימ עלעצרעה 0
 .("הנמלא יד, דיוא) טיח חשמ 8
 .(רעריטראמ עלעדנעמ ריוא) תיב םולש 04

 .ןאמ רענרעזייא רעד 8
 ..רעלרנעה ןעפאלסש רעד 0
 .גנאגרעטנוא םייב 2

 .ףעצרעה עדנעבעיל "
 .עמארד ,טעּפש וצ 3

 .עמארד ,דניז דנעגי "
 .עמארד ,טכאדרעפ רעד 4
 .גנוכאוורע רחיא 5
 .רליבטייצ ,תונברק חמחלמ 5
 .סרעגיווש ייווצ 6

 עסיורג יד ךיוא) טלעװ רעיײנ רעד ןיא "
 .(טרָאטש

 רענרעדַאמ רעדָא ץלָאטש רעשידיא רעד 7
 : .בויא

 .עידעמָאק ,םינתח ייווצ יד

 רעמָאש םהרבא
 יָאק עשימָאק ריטאס ,סעקינטיירלַא יד 0

 .עירעמ

 ,דנעלייא סילע ןיא רעדַא םי ן'םיוא 1

 .עמארד

 / .קיזמ עלעקייא ײ

 יה ןופ טריטּפָאדַא) רוד רעגנוי רעד " 
 .("רעדעילג ןעטעק, סנַאמרע

 רעד ןופ טריטּפָאדש) תמאה ןייד ףורב = *
 .("סולומיורט, אמארד רעשטייד

 יי .רופ רעד 2

 .עמארד ,לייטס 38
 .עידעמָאק ,רענַאילימ רענירג רעד 1015

 אריּפאש ר

 .ועשיזיוצנארפ ןופ ,טייקגיטכערעג 2

 רַאש לעשנא
 .גננטייבראעב ,יורפ א ןופ זעבעל סָאד 1910

 .סראפ ,טסעוו רעד ןופ לעדיימ סָאד 1
 סקלאמ ןופ טריטּפאדא) םירישה ריש 6

 .("עגירהעינעצעביז יד, סרעהיירד '
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 ןופ טריטּפָאדא) .בייוו ןייד רימ גרַאב 2
 .(רעטָאפ ןעילימאפ סטענעג

 ׁשורָאשְז ןופ טריטּפָאדַא) ,רעכבייוו :

 .(ענַא
 יעמַאק עשילאקיזומ ,?עריימ עסיז סָאד 8

 .עיד

 .עקשטייד ענירג יד 8

 טריטּפָאדא) ינריוטא טקירטסיד רעד 3

 ("רערעדנא ןייא, ס'אדנאל לֵאַּפ ןופ
 ,ףליבסנעבעל ,קילג ענערָאלרעפ סָאד "

 ("טהע, 'סיבָאקאי ןופ טריטּפָאדַא)
 .רליבטייצ ,סילייב ?עדנעמ * 
 .טפאשנעדייל ןוא עבעיל * 
 .עמארדָאלעמ ,רעלבמעג א ןופ ףוס רעד 95

 עמארד עידעמָאק ,ךאלדימס ,ךַײא טיה *"
 - .ןעטקא 5 ןיא

 .עידעמַאק ,ןענייז רענעמ סָאװ ,יוא 6
 .עידעמַאק ,הנמלא יד " 
  ,דנאלסור עיינ סָאד 7

 רָאש השמ
 ,ןצבק רעצלָאטש רעד רעדָא אכבה קמע 7

 .דליבטייצ
 .רעּפָא .טסיה ,וחירי ןופ דנעװו יד ?
 .קיטשסקלָאפ ,ןסחי רעד 8
 עטרעטשוצ סָאד רעדָא לעגיופ עדמערפ 3

 / .דליבסנעבעל ,טסענ
 .גנוצעזרעביא ,47 רעמונ ="?

 .דליבטייצ ,סילייב ?עדנעמ " 
 שורָאשז ןופ ,ץלַאטש ןוא עבעיל 35

 .צעזרעביא :
 .עמארדָאלעמ ,ףארטשיטדיוט 6
 .געוו ןעטכעלש ן'פיוא ==
 סטמאמ המחלמ = *

 רָאש לעשנא ןוא השמ
 .ןייז ןעמ לָאז שנעמ א 8

 .עבעיל עטשרע יד 9

 יקסנאקראש ,מ ,א
 .ףקות הנתנו 59

 ןיא ןעדיא עמייהעג יד רעדָא ירדנ לכ 6
 | .דירדאמ

 .הדוהי הנחמ ?גד רעדָא לחר 8

 .רעּפָא עשירָאטסיה ,טַּפשמ רעד 1

 .ענָא
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 .. ,יעטא ,רוכבוי 4

 .בויא

 .תוכלמב דרומ

 .ןורש ןופ עזָאר יד

 ץראווש סירָאמ
 .ןעקלָאװו רעד 4

 גרעבצראווש בקעי
 .דליבסנעבעל ,רעדניק עשידיא 3

 .עמארד עידעמַאק ,םייה עסיז םייה 4

 רעצייווש .ב
 .ד .טקא 1 ,סאּפש א ,עדנילַאצַאעט

 .גרעבנייטש י
 .ר .ןןעטקא 5 עמארד ,רעטוס יד

 גרעבנייטש .ק .רד
 .ד .ןַאסלעדיא אדניה

 טפיטש ןאמרעה
 ייור רעדָא ,דנאלסור ןיא קיירטפ רעניימעגלא

 .ר .עמארדָאלעמ .קיזומ ,טיונ ךרוד רעב

 ייויצ ןוא סומזיטאנאפ ןעשיווצ ףמאק רעד |

 .ר .ןעטקא 8 ,ןָאיצאןיל

 סואארטש
 ןוֿפ .ורעביא ,ןָאראב רענייגיצ רעד 6

 .אקסעמ

 ןאמקנייש
 ץעק 2 רעדָא קרָאי וינ ןיא ןעבעל סָאד 0

 .קאז ןייא ןיא

 .עקָאלג יד רעדָא טָאידיא רעד 5

 שטיוועקייש ריאמ םוחנ
 .ןָאיציזיװקניא עשינאּפש
 .לעדנהיז סעמאמ רעד
 .רסמ רעד
 ץירּפ רעשידיא רעד
 .הבושת לעב
 .קינטנעצַארּפ
 .קינשזרָאטאק
 .םולח רעד
 .תועט רעד
 .רָאזיװער רעד
 .רעטדיוט רעגידעבעל רעד
 בייט .עיירטטגנוא

 המושר

 / .ןעמאר עטעקַאק
 . .,ס רעשידיא רעטצעל

 .ןןעמאלֿפ ייווצ ןעשיווצ

 ,לערניווש ןוא דרע ,לעמיה

 .ןעצנאט ןעהענ םיתמ ייווצ |

 .תועט רעד
 .טיזאראּפ רעד
 .תידוהי
 .ןיסעצנירּפ עדנילב יד
 | .רעטלא
 .רערָאנש רעטבעילרעפ רעד
 .ןעריא עמייהעג יד
 .אשאּפ רעד
 .קינעמיופ רעד
 .בר רעגידניז רעד
 .הפוה עטיור יד רעדָא אהפאס
 ,הטרח יד
 .המלש ינא
 .לבבורז
 .הנמלא יד
 .דניק א ךרוד טעטערעג רעדָא ,עיליצ 7

 ענייז טימ אביקע רעדָא ,רדנ רעד " 
 ,םידימלת 0

 ,עידא רעגיטולב רעדָא יורפ עיירטעג יד " 
 .ןעטקא 5 ןיא עמארדָאלעמ
 -היפרעפנעיורפ רעדָא עגיניזטכייל
 .עידעמַאק יגארט ,רער

 .טייקשידיא טנופ א רעדָא הקבר "
 .גינעק רעשיריא רעטצעל רעד " 

 .רלישטָאר ןָאראב
 .ןיגינעק עשינלַאּפ יד רעדַא עק'רתסא *
 | .עשרה סוטיט 1
 .יולה הדוהי יבר 2
 יקא 8 .רעּפָא .טפיה ,גינעק דלעג רעד 6

 .רעדליב 8 ,ןעט
 ײמָאק רעד רעדָא רעטיײװצ רעד ןמה * 

 עטערעּפָא .רָאטסיה ,רעשרעה רעש
 .ןעטקא 8 ןיא

 ,וחירי ןופ רעטכיר רעד רעדָא הנשוש " 
 /  .ערעּפָא עשירָאטסיה
 עטפיוטעג יד רעדָא רעסערפנעדיא
 יקא 8 ןיא רעּפָא .רָאטסיה ,הכלמ
 .רעדליב 8 ,ןעט

 .ארסיס ןוא לעי רעדָא חאיבנה הרובד 8
 / .סופיירד ןאטיּפאק 8
 ירעפ סָאד רעדָא ףארג רעשידיא רעד 9

 5 ןיא רעּפָא .טפיה ,דניק ענעטיב
 .זֲעטְקַא

 יד 9

 יד 7



 רעטַאעהט ןעשידיא !ופ עטכישעג

 -יב רעד רעדָא ןעטנארגימע עשידיא יד 0
 .טסימאנ

 "עטא ןיא רעטעפ רעד רעדָא ענירג יד 1

 .עידעמַאק ,אקיר
 .הינדמ ענערלַאג יד ײ

 .עמארד טייקשידיא רענאקירעמא 98

 ענ טימ רליבטנעבעל ,דניק שידיא א 9
 .ןעמונטנע גנַאז

 רעליש ןָאפ ךירדעירפ
 | .עידעמָאק ,טנארפ רעטריקסאמרעפ
 ,ןעינאפש ןופ ץנירּפנַארק ,סאלראק ןאד 7

 .טרעפייז ןופ טצעזרעביא
 .טרעפייז ןופ .זרעביא ,רעביור יד 8
 "א ,(טאדנארוט) סנה לעב ריאמ יבר 8

 .טרעפייז ןופ .זרעב 'ו
 .זרעביא ,טראוטס איראפ 4
 ,לעט םלעהליוו 60

 .רענייט

 םכילע םולש
 .ליװעדַאװ ,רָאטקָאד א
 .ליװעדָאװ ,טג רעד
 .ליװעדַאו ,ןעשנעמ
 .ליװעדַאו ,בוט ?זמ
 ירד ,רעדליב ,טײרּפשוצ ןוא טעײזוצ

 .ןעטקא
 ססאַּפ ?אומש רעדָא ףרואווסיוא רעד 7

 .עמארד ,וינעּפמעטס *

 .עידעמַאק ,קאנרעט

 (ןב יבצ) םולש
 .ר .רעטקאנייא ,בנג לעקוי

 ןייטשרעפילש
 ,םיהלא עבצא 2

 .רעלטעב סלא רעגַאילימ ;

 רואינש .ז
 .ןעטקא 8 ןיא ,רעביאנעגעג

 רעלצינש רוהטרא
 .ר .רעטקאנייא ,ןעבעל ןעטוניס

 .ר .רעטקאנייא ,רוטארעטיל

 רעצינש בָאקאי ,רד

 .עטארד עשילאקיזומ ,דניז סרעטומ יד 9
 .עמארד עשילאקיזומ ,דימת רנ רעז 0

 .גירלוש ןיא רעװ * 

 .טרעפייז ןופ
 -א5 .ךַאמ ןופ .זרעביא
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 .עמארד .טסיה .האווצ יד 1

 .עמארד .עבעיל יד 2

 | .אקירעמא ךָאנ עזייר יד * 
 נָאלַארּפ ןוג יטטקא 4 ,עבָארּפ עטצעל יד ײ

 .דליבסנעבעל ,טרעצנַאק רעטצעק רעד 4

 ריּפפקעש םאיליוו
 .אלעהטא 1898

 ,.זרעביא ,טעלמַאה

 .אילוי ןוא ַאעמַאר 1894

 .ןאמסייוו ןופ טצעזרעביא ,קאלייש

 ןופ .זורעביא ,רעטירד רעד דראשטיר

 ,ןילאמרעה

 .ןילאמרעה ןופ .זרעביא ,טעבקאש 959

 .ןילאמרעה ןופ .זרעביא ,סונַאלָאירַאק 1

 .גרעבדלָאג ןופ .זרעביא ,ריפ גינעק 8

 .ןילאמרעה ןופ .זרעביא ,רַאזעצ סוילוי 9

 .ןעטַאט ַא ןהָא ןעסעיּפ
 ,טלעטשעגרָאפ ,לעיּפש םירוּפ יינ ןהעש ןייא

 וצ טלעו רעד ןיא ןעגנאגעגוצ ןיא סע יו !
 -ז ףוס םייב ןעבירשעג .ןעטייצ שרושחא
 טּפירקסונאפ ..טרעדנוהרהַאי ןעטנהעצעב
 .קעהטָאילביב סטאר רעניצּפייל ןיא

 יקנארפ ןיא 1708 ןיא טקורדעג ,ליּפש שרושחא
 .ןימ םִא טרופ

 -עג ,ןפוא ןעיינ םענייא ףיוא ?יּפש שרושחא
 ,1718 ןיא טקורד

 רעד םירוחב ןופ ,שרושחא טימ רתסא אטקא
 -יא ןיא םייהנעּפא דוד .באר סעד הבישי
 קיומ טימ םורטַאעד ןעכילטנעפע םעג
 .1790 גארּפ ןיא טקורדעג ,טרהיפעגפיוא

 טלעיּפשעג) תילג ןוא דוד גינעק ןופ ןהָאיצקא
 .1711 -1719 ןעשיווצ טקורדעג ןוא

 ,ונבר השמ ןופ (לעיּפש) לּפש רעגנילייה רעד
 .1878 גרעבמעל

 רעד רעדָא וחירי טדָאטש רעד ןופ דיל ןייא
 .1876 גרעבמעל ,לעיּפש םירוּפ רעייג

 ,טושאס
 .טאגיורט יבר
 .רעניוש יד
 .עניניזטכייל יד
 ןופ ןיפעצנירּפ יד
 .העובש יד
 .רעסאוו ןוא רעייפ ךרוד עזייר
 .טלעו יד םורא געט גיצכא
 .עטונס עשיסור יד
 ,רָאטקַאד רעשידיא רעד

 .טרעפייז ןופ

4 

 .הדוהי
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 .גינעק רעשיראגנוא ךדיירטסע

 .רעטירד רעד רעדנאפקעלא

 .רעטירד רעד דראכיר

 .גניק רעווליס יד

 .היול רעד טימ הּפוח יד

 .רָאטקע רעד יינראב
 .טלעװ רעד ראפ ןאמ א
 .תלהק
 .דנאלגנע ןופ ץנירּפ רעד

 .לאגוטרַאּפ ןופ תורזנג 1

 "ראק ןופ ןעקָאלג יד רעדַָא רצוא רעד 98

 .ליווענ

 .ריּטסקעש ןופ ,טעילושזד ןוא אעמַאר

 .ןורמוש ןופ טסריפ רעדַא המסקנ יד

 .רעטשרע רעד ןָאעלַאּפָאנ

 .טכאנ ערעטסניפ יד 7

 .ןיראפ ןופ יורפגנוי רעדַא אלעמראק 8

 .רעדניק ןעסאנ יד :

 .ןעינַאּפש ןופ גינעק 5

 .ןעבַארגעב גידעבעכ רעדָא רעמוטש רעד 9

 ןוא םיפתוש ייווצ רעדַא לעדײמּפאש יד 1

 .רעדירב ייווצ

 .סרַאֿפ ,עקרעדרַאב רעזיראפ יד 2

 .אטעלאניר רעשידיא רעד 4

109 

1894 
1898 
1806 

 .צעזרעביא

 .רעדירב טכא רעדָא רבק ןופ עמיטש

 .סלייפ ןילקנערפ ןופ אמרַאנ

 .המקנ ס'ראנ םעד

 יד רעדַָא עטקישרעפ יד 8

 .רנאלסור ןיא ןעטאהמ

 לעװייס רעד טרעבַאר :

1006 
1007 

 יליורג עטצעל

 / ,ליווננאז ןופ ,רערָאנש ןופ גינעק רעד

 המישר

 א ,ראנלַאמ ץנארפ ןופ ?עװייט רעד

 .ורעב

 "או יטעיד) רעדניק יד ןוא עטאט רעד

 .(אנישוינ

 .יורפ עיינ יד

 .לעצרעה .ט ןופ ,אטעהנ עיינ יד

 ןופ רעייפ סָאד רעדָא ּפָאט ץלעמש רעד

 .ליוגנאז ןופ ,טָאג

 שזררַָאשזד ןופ טפיוקרעפ ןוא טפיוקעג

 .טסריוהדארב

 .עגילייה יד רעדָא חסּפ רעטרעטשוצ רעד

 רעטייברא רעזיראּפ סָאד רעדָא אוועי

 .עטערעּפָא ,לעדיימ

 .רלושנוא רעזירַאּפ

 .ָאלַאז לימע ןופ ,דרַאמ רעכילקערש רעד
 "ףעביא ,ָאירב ןופ סדונ דשזדעמעד

 .גנוצעז
 .רעדניפרע רעד
 .עטערעּפַא ,אזא ןירענייניצ
 .ורע רענידניז רעד ףיוא
 .רענעלאפענ רעד
 .טנעצַארּפ ןוא עבעיל
 .המחלמ ןופ קירוצ
 .הלכ עטפיוקרעפ יד
 .לעשאר
 .ןעמראק
 .עבָארּפ ףיוא ןתח רעד
 .ראלַאד רעשלאפ רעד
 .ר .עקטערעּפַא ,הערּפ
 .ןעבעל ןראפ המחלמ



 ןערָאװעג טליּפשעג ןענייז סָאװ ,ןעסעיּפ יד ןופ המישר
 .(= 1922 ףוס ן'זיב 1918 ןופ

 רעלדַא סוילוי
 .אטרעב ענהעש יד 1

 ךאברעיוא .ס
 .דנַאל ןעדמערפ ןיא 0

 ןעםביא קירנעה
 (ננוצעזרעביא) רעלבַאג ַאדעה 9

 וועיערדנַא דינָאעל
 .(גנוצעזרעביא) יורפ ןייד ביולנ 9

 .(גנוצעזרעביא) קנַאדעג 2
 ,(גנוצעזרעביא) שטעּפ טמוקַאב סָאװ רעד 1

 יקסנַא .ש
 .קובד רעד 1921

 ןיימשנרא קראמ
 .ןענַאיצַאנ ייווצ ןופ ןחוז רעד 0
 .הנותח רעד רַאפ 0

 שא םולש
 ? רעטָאפ רעד זיא רעוו 1918

 .טנעמ רעטיוט רעד 2

 דלעפסעטאג .א ןוא שטיוװָארעשַָא .ם
 .טאריײיהרַאֿפ טינ ןוא טארייהרַאֿפ ָאא 0

 סענאדאב אדייא
 1 .געװ רעניצנייא רעד 19

 -עדאב ןושרג
 .ןוגנ םנ'יבר םעד 9

 .ויור ענעדלַאג יד 120

 לאוומיוב
 .קינ'ובילכ עלעקצח 1

 ַָאקמיב .פ |
 ,םיבננ 1990

 .סעבמעד 2

 שטיווָאקרעב .ד .י
 .טיילסדנַאפ 1

 לַאגַאג
 .(גנוצעזרעביא)

 גרעבדלָאג .מ
 .טכַאלעג ןוא טבעלענ 8

 .רענוירּפ רעניטסול רעד 9

 .השורי ס'עבַאב רעד 0

 ? ןטסכירק ואוו ,השמ 2

 ןידרָאג בקעי
 רעדא ןעקַאוַָאק עדליו 8

 .ןעקַאמַאדיַאה

 | סָאלג .מ
 שטצעזרעביא) רעטומלרעּפ ןוא שַאטָאּפ 8

 ןץ'רעטנוא עידעמַָאק רעשילגנע ןייז ןופ
 .(ןעמָאנ ןעניבלעז

 לעבעג םוחנ

 ןופ טצעזרעביא) ןעשנעמ ענידנעטשנא 8
 .("יעלק ןָאמַאק,

 .ועלהיפעג עלעדייא 9
 .עביל ענילייה *
 .גייצלעיּפש ס'נַאמ א 0

 .טעבעג ס'עמאמ ַא *

 ס'נעסביא ןופ ןעמונעג) ןערהַאי רעדניק 1
 .("עקשטַאק עדליוו,

 .עביק רַאפ ץלַא *

 .טלענ ליפוצ *
 .עביל ןופ תורצ *

 גרעבנעזָאר ןוא לעבעג :
 ' .ןעבעל ןופ רעטייל ן'פיוא 0

 גרעבנייטש ןוא לעבעג
 .רנעגנוי ענערַאלרַאפ 8

 רַאזיוװער 2

 ןוא ןעדיא

 ןופ ןעלַאפעגסיורַא דַאלטייז יד ןעלעטשנעמַאזוצ םייב ןענייז המישר רעטשרע רעד ןיא (*
 "הטיחש יד, רַאוטרעּפער פ'נידרַאג
/1011). 

 "ַאהפאס, ןוא (1900) "לעווייט ןוא שנעמ ,טָאג, ,(1899)



280 

 גרעבנירג .ל
 .ףיוא ,טכַאװ רעב ַא ןעװ

 יקסועיָאטסָאד רָאדָאיפ ||
 .וָאזַאמַארַאק רעדירב יד

 ווָאמיד ּפיסָא
 .קֶלָאפ ןופ ןעפַאלקש
 .קלָאפ ַא ןופ גנוכַאװרע יד
 .םילשורי
 .סערּפסקע סקנַארב
 .ןידה םוי רעד
 .סעקינדונ
 .רעשזדנייד

 .עּפיצ היח ידייל
 סיווייד ןאלַא

 .(ןַאמסָארג ןופ .זרעביא) תולנ ןופ עדנע
 ןַאמטּפױה דרַאהרעג

 .(גנוצעזרעביא) ןעשנעמ עמַאזנייא
 ןייבשריה ץירּפ

 .לעקניווװ ןעפרָאװרַאפ א ןיא
 .רעטכעט ס'דעימש םעד
 .רעדלעפ ענירג
 .עמשטערק עטסוּפ יד
 .ןעבעל ַא רַאפ ןעבעל ַא
 .טלעוו רעד ןופ דניק סָאד

 רעטלאוו ןישזדוי
 ןופ טצעזרעביא) יורפ ַא ןופ המשנ יד

 | .("ןעמואוו יע טסָאשזד, ןייז
 ףלאוו רוהמרא

 .ןַאמרהופ ?עקעי

 םלאוו ןָאמייס

 .ןעליוּפ ןופ סורענ ַא
 .הּפוח עטרעטשוצ יד

 רעטייוו .א
 / -  .רעמוטש רעד

 דלייוו רַאקסָא
 ,(גנוצעזרעביא) ןַאמ רעלַאעדיא רעד

 יקסווערַאטָאלָאז קחצי
 / .םאלפ ידייס
 .עביל ןופ נינעק רעד

 -,טכיק עטיור סָאד

1019 

1000 

1018 
1041 

1018 

1021 

1919 | 

1018 
6 

1019 

1021 
1022 

1021 - 
122 

 המישר

 ,רֹוטַאנ ןופ טּפַארק יד
 .עביל עדגילב
 .ןעמַאנ רעטונג ס'לעדיימ א
 .ןעבעל ֹוצ טכער סָאד
 .ץרַאה א ןהִא לעדַײמ ַא
 .רוטַאנ ןופ ץעזעג
 .ןערערט ןופ דנַאל סָאד
 | .רעצרעה עלעדייא
 ,גנַאלרַאפ ס'יורפ עדעי
 .טנ ַא ןופ זײרּפ יד
 .דניז ןופ טלעוו יד
 ?ןעלהעצרעד יורפ ַא ףרַאד

 רעבלושז
 .לעדיימ רעזירַאּפ סָאד

 יקטפעשַאמָאט .ב

 .עט'נזח יד
 1 ַארוה ,ירטנָאק רעד ןיא זיא בײ ןיימ
 .ךַאלעדיא עגיטסול יד
 .עלעדיל עטלַא סָאד
 ' ,פעטדעטש עשילַאקיזומ סָאד
 . .םיִדֲָאפ רענעדלָאג רעד

 .טכַאנ ןייא ןוא טנעזיוט
 .עניזוק ענירג

 יקספעשַאמָאט ירעה
 .טנעמסייב ןוא רָאלפ רַאלרַאּפ

 שטיוועקשוי ןָאימעס
 .(גנוצעזרעביא) רעגנוה רעד
 .(גנוצעזרעביא) םולח ס'נַאמירַא ןַא

 רענײטַאל .י
 .רנעגוי עדנילב
 .ןעבעל וןפ לעיּפש רעדָא םינתוחמ יד
 .החּפשמ ס'קידצ םעד

 עננאל ןעווס

 .(גנוצעזרעביא) הלילד ןוא ןושמש

 ןיביל .ז
 .עביל ןופ סנעכערכבראפ

 .ןעטָאש ןייז ןוא ןַאמ רעד

 .גנונעפַָאה ענערַָאלרַאפ

 .רעטכָאט ס'רעדיינש םער

 .תונמחר ןופ סָאג

 . ?וטסכירק וואו ,ןצבק
 קיווייל .ה

 .סעטַאמש

 .שרעדנַא



 רעטַאעט ןעשידיא ןופ עטכושעג

 ןעיליל רָאדיזיא
 .טלעװ רעד ןופ דניק ףיטש סָאד 9
 .ןעדיא רַאפ טייקניטכערעג 1990

 / .בײװ ס'נעטַאט ןייז *
 .ןייז דילהערפ ןעסייהענ טָאה יבר רעד 1

 לעיגנעל
 "נוא ןופ גנוצעזרעביא) ןירעצנעט יד 9

 | .(ןעשירַאג

 שעל רָאדיזיא

 - .ייװדַארב ףיוא עק'המלש 1
 .טַאװכ עקשָאי "

 רענלאמ ץנַארפ
 .(גנוצעזרעביא) םָאיליל 1

 ןַאסַאּפָאמ עד ויג

 .  .(גנוצעזרעביא) טעזוימ 1

 לעגיס םַאיליװ ןוא זיקרַאמ םיאול
 .םַײה רהיא ןוא יורפ יד 4

 אקסעמ .א

 .עביל ןופ טכַאנ ַא 9
 (זייר קחצי) רידַאנ השמ

 .סעסקָאפ 9
 .(וָאניאערװעי ּךָאננ דיא רעטצעל רעד 1

 ןעסנַאטַאנ ירנעהי |
 ןופ טצעזרעביא) ןעביולג רעשידיא רעד 8

 .("ןערעיומ רעטניה,

 לעגיס םַאיליוו
 .רוָשזֲעלּפ דנע סענזיב 8

 .ןעדירפ ןוא םולש *
 .דיילק הּפוה יד 0

 .ייוװדָארב ףיוא קירדנעמש 1
 .ןעפַאלקש עטַאריײהרַאפ *

 שטיוװָאנַאמלַאק .ה ןוא לעגיס .וו
 .טּפשמ ס'טָאנ 9

 װַאקמיס לחר ץענייש

 .עמַאמ רעד ךָאנ ןעמַאנ א

 סלעומעס .וו
 ירנעה ןופ טצעזרעביא) רערעדנַאו רעד 1

 .(טריװסעטָאג

 װָאשטוגרעס איליא
 ,(גנוצעזרעביאו ןעלדיפ טפברעה 0
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 רַאקע ןַאשז
 .(גנוצעזרעביא) תוחכ עליטש 0

 יקסניּפ דוד

 .עביל ןּופ ןענעו עמורק 8
 .חישמ רעמוטש רעד 9

 יקצולירּפ ַאלוא
 יענעי ןופ ענייא 1

 ץירּפ ,ל ,י

 ..טייק ענעדלַאנ יד 0

 ןַאמיירפ/

 .עמַאמ עכילקילנמוא יד 9

 ןירבָאק ןָאעל
 .םי ןעטימ ן'פיוא 8
 .עביל ןופ ןעניוא יד 9
 .ןלוק ץנירפ 1092

 ןעהָאק .ם
 .המשנ סעמַאמ א 1

 ןאמלאק .א
 ,לעדיימ עשירָאננוא סָאד 0

 שטיװָאנַאמלַאק .נ
 .עביל ס'הוח 8

 .ןעיורפ ענידניז *
 .ורעטסנואד ןוא זרעטסּפַא "

 .םינזח ייווצ *?
 .תומשנ ענעסירוצ *

 .רענ'ענושמ רעד 9

 .ביײיו ס'מענעי *
 .בייוו ןוא גנַאזענ ,ץנעט *

 ןָאסלענעצַאק קחצי
 .ַאמיטַאפ 0

 טילבנרָאק .ז
 .רָאיעמ רַאפ טפיול ינעשזד 0

 סעוועק טדעבלַא
 .(גנוריטּפָאדא) םלונ רעד 1

 גרעבנעזַאר לעארזיא
 .ּפמערט עלערעב 1

 -דלעֿפנעזָאר הנוי
 .ןעטנערוקנַאק יד 9
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 ווָאקאר םוחנ
 .'יטייק ףיוא דייא טזַאלרַאפ 9

 .ןערעטלע ןופ דניז 0
 .קילג םוצ ריט יד *

 .הנותח טָאה 1

 רעמכיר השמ
 .טכילפ ס'יורפ א 8

 .ןעביל רענעמ יוו 9

 ,ןעפיוקראפ וצ הלכ א 2

 ַאש .ג דראנרעב
 טצעזרעביא) ןָאשעּפַארּפ ס'נערָאװ .סרמ 1018

 םעד רעטנוא אמארד רעשילגנע ןייז ןופ

 .(ןעמָאנ ןעגיבלעז

 רעמַאש םהרבַא
 ,זיוה רעטסיינ סָאד 8

 .הוקתה 1

 .ףמַאק רעד 2

 רעזנוצ ינימ ןוא רעמָאש עזָאר
 .קְלָאפ ןופ ענייא 21

 רַאש לעשנא
 .המחלמ רעד דָאנ 8

 .רעפּפָא ס'רעטפעווש ַא 1090

 ץרַאװש ריאמ
 ,ןעשקָאקפ 2

 המושר

 גרעבצראווש ףעזַאי
 .עביל עטפיוקעג 92

 גרעבנייטש המלש
 ןופ טריטּפָאדַא) ןעבעל ןיא רבח א 8

 ,("רעדילגנעטעק , ס'נַאמרעיײיה

 .עביל ןופ טָאנ *

 .עביל ןופ תודוס *

 ,ןעסיו ףראד ?עדיימ סעדעי סָאװ ײ

 .בייו ס'רעדורב ןייז 0

 םכילע-םולש
 .רעגיכלימ רעד היבט 9

 .ריא ַא ןייז וצ רעווש 0

 רעלצינש רוחטרַא
 .ידרַאנרעב רַאסעפָארּפ 9

 רעצינש .רֶד :
 .ךַאלוװוירב סעביל 8

 ןעטַאט ַא ןהָא ןעסעיּפ
 .ץעידַאלַאמ עקווַָאיל 0

 .ןיסעצנירּפ עניטסול יד 1

 ,.רעפָאלב לעקנַאי *

 "רעביא) רעטכַאט ןייז ןוא רעכערברַאפ 1022

 .(רָאש השמ ןופ טצעז


